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“Görmək İnsaniliyi” – Həqiqəti görmək gücü 

 
Bəşərin keçib gəldiyi, indi getdiyi yol qarışıq və dolaşıqdır. İnsanlığın 

üzdə çoxlu uğurları olsa da, bütün bunlar onu xilas edə bilməyib. 
Bəşərin ayrı-ayrı ruhani-idraki uğurları (dinlər, fəlsəfi cərəyanlar, elm, 
incəsənət və s.), insanlığın qurtuluşu yolunda göstərilən bütün çabalar 
sonda boşa çıxıb: İnsan yaranmayıb! Yaşadığımız gerçəklik bunu deyir. 
Çünki gerçəkliyi dəyişdirmək üçün onun özündən ötə, üstün işlər 
görülməyib. Bəşərə belə bir xilası yalnız İnam Atanın Mütləqə İnam 
Ruhaniyyatı (İnam Fəlsəfəsi) verir. İnsanın qurtuluşu yalnız Ruhani 
İntibahdadır.  

Mütləqə İnam Ocağı indiyə qədər bu İntibahın fəlsəfəsini təşkil edən 
İnam Atanın «On Kutsal Bitiq»indən (qısaca “Onluq” deyilir) I və II Kitablar 
(«Mütləqə İnam» və «Mütləqləşmək-Var Olmaq») nəşr edib. Bu Kitabda isə 
oxuculara “Onluğ”un III Bitiyi – «Görmək İnsaniliyi» sunulur. Kitabda İnam 
Atanın ayrı-ayrı çağlarda yazdığı məzmunca bir-biri ilə səsləşən «Təzadlar», 
«Rəmzlər», «Mənalar», «Mütləqilik», «Olan və Olmayan», «Varlıq – 
Yoxluq», «Ruhani Xətt», «Münasibətlər», «Hallar» Əsərləri yer alıb.  

  
*** 

 
«Təzadlar» Əsərində Mahiyyətlə Gerçəklik arasındakı təzadlı 

münasibətləri Ata Özünün Mütləqə İnam Fəlsəfəsinin ölçüsünə uyğun 
açır, onlardan çıxış yolunu göstərir. Kiçik bölümlərdən ibarət olan 
«Təzadlar»da insanın topluma, həyata, dünyaya, təbiətə, habelə 
ideologiyalara münasibəti araşdırılır, fəlakətli duruma düşməsinin 
nədənləri üzə çıxarılır. 

Həyatın gedişatındakı təzadlı məqamlar – anlayışlar, olaylar Ata 
görümündə mütləq şəkildə açılır, dəyərləndirilir. “Təzadlar”ın yazılması 
tarixinə baxsaq, görərik ki, SSRİ-də M.S.Qorbaçov hakimiyyətə gəlmişdi 
və “aşkarlıq”, “yenidənqurma” kimi qondarma ideayalarıyla cəmiyyətdə 
yalançı dirçəliş ilğımı yaratmışdı. Sən demə, ölkə böyük bir inamla 
“kommunizmə” yaxınlaşırmış. M.S.Qorbaçovun həşirçiliyinin iç üzünü 
Ata gecikmədən göstərə bildi. Əsərdə Ata kapitalizmin, sosializmin, 
həm də kommunizmin antiinsani mahiyyətlərini açır: «Kapitalizm – tək-
tək ağalaşma, Kommunizm – hamılıqla  kölələşmə». (Bu nəşr, səh. 19)  
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Ata bütün quruluşlarda İnsan istismarının aradan qalxmadığını, yalnız 
biçimini dəyişdiyini vurğulayırdı.  

«Təzadlar»da dəyişkən Dünyanın, Həyatın, İnsanın mahiyyətinə 
mütləq İnam ifadə olunur. Buradakı hər bir fikir aforizm siqlətindən 
yüksək məzmun daşıyır: «Həyatı doğruldan yalnız Amaldır; Yalnız Amal 
Varlıqdır; Ədalət özü qanun olmalıdır; Elə həyat sür ki, Həyata 
oxşamasın; İnsaniliyə tabe olan nə varsa, Azaddır, İnsanilik – sinfiliyə 
ziddir, çünki insansızlığa ziddir; İnsanilik – İnsan olmaq aqibətidir; 
İnsanilik Zirvəsinə yüksələn – Cəmiyyət zirvəsinə enməz; Yalnız İnsani 
Birlik Ədalətli ola bilər...»  

Ata Əsərin sonunda  «İnsanlıq Vaxtı» adlı harayı ilə bəşərə səslənir: 
«Təzadlı Bəşər! Tarixin Qədim, nailiyyətlərin Zəngin, fəqət Mütləqdən 
kiçik! Zahirə uymusan – Batindən uzaqlaşmısan! Cismaniyə uymusan – 
Ruhanidən uzaqlaşmısan! Heyvandan ayrıla bildin. İnsanlıq vaxtıdır!». 
(Bu nəşr, səh. 51)   
                                                          *** 

 
İnam Atanın hər bir Əsərinin məzmun və üslub baxımından 

özünəməxsusluğu var.  
Bu Bitiyə daxil olan «Rəmzlər» Əsəri dünyanın, habelə  

Azərbaycanın ünlü tarixi, dini, fəlsəfi, ictimai-siyasi, ədəbi obrazlarına 
Ata dəyərləndirmələridir. Əsərdən aydın görünür ki, Ata bütün 
məqamlarda Vəhylidlr! Bir sətirlik, bir sözlük dəyərləndirmələrində belə 
Atanın özünə qədərki tarixi şəxsiyyətlərin,  hadisələrin mahiyyətinə 
mütləq bələdliyi bizi bir daha heyrətləndirir. Belədə bu düşüncəyə 
gəlirik: Ata dəyərləndirməsi – Mütləqdir! Bu, «Rəmzlər» Əsərində də 
bütün çalarlarıyla özünü göstərir.  

“Rəmzlər” dəyər evidir: hər bir xalq burada özünün keçmişinə, 
bəşərdəki yerinə baxa, keşmişindən dərs ala, sabahını müəyyənləşdirə 
bilər. Kimlər dəyər almayıb «Rəmzlər»də?! Atilla, Nəsimi, Bab, Yan 
Qus, Nitsşe, Qandi, Kant, Hegel, Budda, Zərdüşt, İsa, Musa, 
Məhəmməd, Darvin, Qaliley, Stalin, Bax, Kaliqula, Sezar, Sədi, 
Servantes, Tolstoy… 

Bu Əsər Peyğəmbərimizin «İnsanlaşın, İnsanlaşdırın!» harayının 
qaçılmazlığını bizə yenidən anladır.   

Ata heç bir Əsərində nəsihətçilik eləmir, insanlara yersiz məsləhət 
vermir. O, həmişə İnsana Mütləq İnamlıdır, ona görə də hökmlüdür.  

Atanın mütləqiliyə söykənən dəyərləndirmələrini danmaq mümkün 
deyil: Ata Dünyaya, Həyata, İnsana Mütləqilik zirvəsindən baxır. Bu hala 
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gəlincə O, onillərlə oxumuş, düşünmüşdü. Bu üzdən də demək olar: 
İnam Atanı kimsə qəbul etməyə bilər, ancaq onu inkar edə bilməz! 

 “Rəmzlər” İnam Atanın Bəşər tarixinə verdiyi bu qiymətlə başa çatır: 
“Bəşər Tarixi: Çirkli, Ləkəli, Qaralama! Çirki silən gərək, Ləkəni pozan 
gərək, Ağı Qaraya yazan gərək!” (Bu nəşr, səh. 99) 

 
*** 

 
«Mənalar» Ocaq ilsırasının 7-9-cu (1985-1988) illərində Atanın 

demək olar, gündəlik yazdığı həqiqətlər əsasında yaranıb. Özəlliklə bu 
dönəmdə Atanın hərtərəfli yaradıcılığı adamı şaşırdır: bütün basqılara, 
qısqılara baxmayaraq, ən çətin çağda Ocağı yaşatmaq, ardıcıl ruhani 
quruculuqla məşğul olmaq, eyni zamanda kitablar yazmaq!.. «Mənalar» 
Əsəri aylar üzrə bölümlənir: Ata hər ay dünyanın, Azərbaycanın mənəvi 
halını, gerçək durumunu, ictimai-siyasi gedişatını təhlil edir, fikirlər 
söyləyir.  

Əsər Atanın məşhur kəlamı ilə başlayır: «Cibimdə ideya qəpik-quruşu 
gəzdirirəm. İdrak dilənçilərinə paylamaq üçün». Burada İnam Atanın 
yaşadığı çağın gerçək görüntüsü, durumu üzə çıxır. Biliyin, “aydınlığ”ın 
aşıb-daşdığı Sovet cəmiyyəti əslində mənəvi dilənçilərlə dolu idi. İnam 
Ata isə mənəvi-ruhani-idraki zənginliyin zirvəsində yaşayırdı. Onun 
“qəpik-quruş” saydığı ideyalardan çağdaşları çox yararlanmışdılar.    

Oxucudan Atanın kəlamlarını özümləşdirmək üçün böyük səbir, inad 
və idrak tələb olunur. Hər bir fikrin işığında yol getmək, onu 
özümləşdirmək hünər işidir. 

Əsərin özəlliklə son bölümləri marksizmin, sovet ideologiyasının 
tənqidinə həsr olunub. Ata sübut eləyir ki, sosializm insana  qarşı 
olduğu dərəcədə kapitalizm də insana qarşıdır. Çıxış yolu – nə 
kapitalizm, nə  də sosializm – İnsani Cəmiyyətdir, Ruhani Birlikdir.  

«Mənalar»da mənalara dalmaq gərək!  
 

*** 
 

“Olan və Olmayan” Əsəri “Sabahdaşlara” içsəsi ilə başlayır. 
Buradaca qeyd edək ki, Atanın eyniadlı 3 içsəsi var.  

 Əsərin “Mahiyyət və Təzahür”, “İmkan  və  Gerçəklik”, “Azadlıq və 
Zəruriyyət”, “Nəticə və Səbəb”, “Təsadüf  və Qanunauyğunluq”, “Vəhdət 
və Ziddiyyət”, “Sabitlik və Dəyişkənlik”, “Mütləq və Nisbi” kimi 
bölümlərində materializm və idealizmin sözügedən anlayışlarına qarşı 
Ata baxışı qoyulur, onların çatışmazlıqları göstərilir: “Var olmaq – 
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Mahiyyətə bərabər olmaqdır. Mahiyyət Gerçəklikdə tam olmur. O, 
gerçəkliyin imkanlarından artıqdır. Bu səbəbdən də olan (gerçəklik) 
əslində Olmayandır: “Olmayan – yəni Mahiyyət – əslində olandır. Yəni 
gerçəklik olur, ancaq olmur. Mahiyyət – Olmur, ancaq olur”. (Bu nəşr, 
səh. 166 ) 

Mütləqə İnam Peyğəmbəri ayrıca olaraq vurğulayır ki, yaratdığı 
Dünyabaxış həm də Ruh Fəlsəfəsidir. O, Ruhu – İnsanda Mütləqin 
ifadəsi sayır. İndiyədək fəlsəfə tarixində Müstəqil Ruh Fəlsəfəsi 
olmayıb. “Mütləqə İnam” adlandırılan Ruh Fəlsəfəsi – Şərq ənənələrinə 
əsaslanır. O, zamanın ruhsuzluğuna qarşı dayanır.  

İnam Ata “Olan və Olmayan”da materializmə, istehsalat xurafatına 
qarşı çıxır, İnsanı dəyişmədən Dünyanı dəyişməyin baş tutmayacağını 
söyləyir.  

 “Olan və Olmayan” Əsərindəki “Azərbaycan Dərdi” yazısı başdan-
başa haraydır, cikkədir: “Yenidən şumlamaq lazımdır Azərbaycanı! 
Yenidən toxum səpmək lazımdır Azərbaycanda! İnsan becərmək 
lazımdır Azərbaycanda! “Azərbaycanlılar”dan xilas etmək lazımdır 
Azərbaycanı: Babəkləşdirmək! Nəsimiləşdirmək! Füzuliləşdirmək!” (Bu 
nəşr, səh. 187 ) 

Bunun üçün İnam Ata çıxış yolu kimi öz İdealını irəli sürür: İnsan 
İnamlı, İdraklı, Əxlaqlı olmalıdır; torpaq kəndliyə, fabrik fəhləyə 
verilməlidir; şəxsiyyət azad, Vətən müstəqil olmalıdır; Şərq 
özümləşməli, Bəşər ləyaqətlənməli, cəmiyyət ruhaniləşməlidir.  

 
                                                   *** 

Var olan – Əzəli olur, Əbədi olur, Sonsuz olur, Kamil olur. Mütləq 
olmayan – Var olmur.  

Üçüncü Bitiqdəki “Varlıq – Yoxluq” Əsərinin başlıca ideyası budur.    
Ata Dünyanı, Həyatı, İnsanı – Mahiyyətlə Gerçəkliyin birliyi sayaraq 

bu düşüncəyə gəlir ki, Mahiyyətlə Gerçəklik arasında Fərq – Var olanla 
Var olmayan arasında Fərqə bərabərdir. Nisbi Varlıq – Yoxluqdur. 
Gerçəklik Nisbi Varlıqlarla doludur, bu üzdən də Var olmayanlarla 
doludur. 

Mütləqə İnam Fəlsəfəsinə görə, Təzahürdə Məna Özündən ayrılır. 
Ata vurğulayır ki, Təzahür – Nisbi Mənadır. Ona görə də Mənanın 
Yoxluğudur.   

Peyğəmbərimiz İnsanın cəmiyyətdə var ola bilməməsinin nədənini 
insansızlıqda görür və cəmiyyətin İnsanı öz Mahiyyətindən ayırdığını 
söyləyir. O, öz Mahiyyətinə çatmaq üçün cəmiyyətdən Yüksəyə 
qalxmalı, Amala yetməlidir. 
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Ata İnsanın tarixdən üstünlüyünün ruhani əsaslarını yaradır. Deyir ki, 
Tarixi Adamlar, Məxluqlar yaradır. İnsan isə Tarixdən Yüksəkdir – Amal 
daşıyandır.   

Gerçək həyat İnsanilik üçün çox azdır, çıxış yolunu İnam Ata belə 
göstərir: İnsan Ali Həyata yetməlidir!  Ona görə ki, Həyat İnsan üçün 
azdır, o, İnsanı var edə bilmir! Beləliklə, İnsan Həyatda yaşayaraq Ali 
Həyata can atmalı, onda Var olmalıdır.  

Əsərdə Ata İnsan bənzərsizliyinin yaranmasında, təsdiqində İnam 
Fəlsəfəsinin rolunu əsaslandırır, təbəqələşmənin və hamılaşmanın 
yaratdığı fəsadların aradan qaldırılması yollarını göstərir.  

Məna – Fərdi Bənzərsizlikdə ifadə olunur, Fərdi Bənzərsizlik Mənanı 
qoruyur. 

Ata göstərir ki, Təbəqələşmə, Hamılaşma – Özümlüyün, Mənanın 
inkarıdır. Ona görə də Təbəqələşmə, Hamılaşma – Mənasızlaşmadır. 

Bu baxımdan dialektikanın “Əksliklərin döyüşü və vəhdəti”, 
“Kəmiyyətin keyfiyyətə keçməsi”, “İnkarı inkar” qanunlarının 
mahiyyətsizliyi açılır: “Din də, Fəlsəfi Ehkam da İnsanı yox edir, Onu 
Mütləqiliyindən, Ruhaniliyindən, Özümlüyündən ayırır. Qismətçilik – 
Qanunlaşan Yoxluqdur əslində”. (Bu nəşr, səh. 218) 

Dünyanın, Həyatın, İnsanın mahiyyətinə yetən İnsan – Var olandır. 
“Varlıq – Yoxluq” Əsərinin mahiyyətində  duran həqiqət bundan 
ibarətdir.  
                                                       *** 
“Görmək İnsaniliyi”nə daxil olan “Ruhani Xətt” Əsərində İnsanın, 
bəşərin Ruhaniyyat xəttinə, yoluna uyğun yaşamasının qaçılmazlığı 
başlıca ideyadır.  Ruhani İntibah isə bəşərin gerçək halından ucadır, 
İnsanlığın təsdiqidir.  

Bəs Ruhani İntibahın məqsədləri nədən ibarətdir?    
“I. Mütləqə İnamı təsdiq etmək. 
II. Ruhani Varlıq olan İnsanı Kamilləşdirmək, Yüksəltmək, öz Mütləq 

Mahiyyətinə çatdırmaq. 
III. Müstəqil, Azad, Vahid Xalq yaratmaq. 
IV. İnsana layiq olan Ruhani Cəmiyyət qurmaq. 
V.  Şərqin Ruhani Ləyaqətini bərpa etmək. 
VI. Bəşəri İnamsızlıq, İdraksızlıq, Mənəviyyatsızlıq, İradəsizlik 

bəlasından qurtarmaq” – İnam Ata bunun yolunu yuxarıdakı kimi 
göstərir. (Bu nəşr, səh. 228) 

Ata deyir ki, bəşər tarixi iqtisadiyyat, ictimai siniflər tarixi deyil, 
İnsanlıq tarixidir.  
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Mütləqə İnam Peyğəmbəri azad İnsanın azad dünya yarada 
biləcəyinə əmindir. Yalnız Mütləq Məsuliyyətli İnsan azaddır. Onunsa 
yolu belədir: “Hamı Azad ola bilər – hamı İnsan ola bilsə”. 

Ruhani Xəttin tələbi İnsanilikdir – Xeyirləşmək, Mütləqləşməkdir. 
Ata İnsançılıq Yolçusundan ruhani rəşadət tələb edir: “Ruhani – 

özündəki İnsanı bəsləyir. Canavarı, İlanı öldürür. Biz xalqı Ruhani 
Yaşamağa çağırırıq. Biz xalqı Ruhani ölümdən xilas edirik”. (Bu nəşr, 
səh. 235) 

Ruhani (İnsani) Xətt – Mütləqə İnamın təqdim etdiyi Dünyabaxışdır. 
Bundan qıraqda İnsanlığın qurtuluşu yoxdur.  
 

                                                     *** 
   “Münasibətlər”də İnam Ata sosializmin və kapitalizmin insana 
ruhsuz, inamsız baxışını mütləqilik ölçüsündən araşdırır. “Ruhani–
Fərdi–Maddi” adlı birinci bölümdə Ata İdealının tələbinə əsaslanan 
“Maddi bərabərlik” məsələsində ruhaniyyatın və fərdiyyətin özünü tam 
ifadə edəcəyinə əminliyini bildirir, ona görə ki, burada İnsanilik ölçü 
sayılır.  

Əsərdə İnsanın “kollektiv” anlayışından üstünlüyü, pis şəraiti 
yaradanın pis insanlar olduğu sübut olunur: “İnsan özünü dəyişməsə, 
yaxşı insan olmasa, ictimai şərait də dəyişməyəcək, pis şərait olaraq 
qalacaq. Nicat İnsandadır”. (Bu nəşr, səh. 240) 

Əsərdə şəxsiyyətlə dövlətin münasibətlərinə ayrıca toxunulur. Ata 
çağdaş quruluşların insansızlığını tənqid etdiyi dərəcədə də öz idealının 
tələbinə uyğun çıxış yolu göstərir. Ataya görə, şəxsiyyət maddi 
ehtiyaclarını özü ödəməlidir. O, dövlətin əlinə baxmamalıdır. Ona görə 
ki, dövlətin əlinə baxanda şəxsiyyət kölələşir. 

 “İlk dəllal İnsanlıq səddini keçdi. Son dəllal İnsanlığa təslim olmalıdır”. 
(Bu nəşr, səh. 261) Buradakı “dəllal” bugünəqədərki insanın 
ümumiləşmiş obrazıdır. Dəllallıq yaşam boyu adamın ən üzdəki, 
qabarıq özəlliyi olub, indi də elədir. Dəllalın məqsədi maddi qazancdır, o, 
bundan ötrü İnsanlığından keçir, onu ayaqlayır. Bəşər ruhaniləşəndə 
dəllallıq İnsanlığa yeniləcək.  

Həyatın elə bir məqamı yoxdur ki, “Münasibətlər”də ona aydınlıq 
gətirilməsin,  İnsan  üçün gerçək çıxış  yolu göstərilməsin. 

Qanunlara necə yanaşmaq gərəkdir?   Ata qanunları yazanın da, 
qanunlar üstə yaşamalı olanın da Kamilliyini tələb edir: “Qanun 
Müqəddəslik səviyyəsinə qalxmırsa – yoxdur. Qanunu Müqəddəslik 
səviyyəsinə qaldıran Müqəddəs insanlardır. Müqəddəs İnsan yoxdursa 
– Qanun da Yoxdur”. (Bu nəşr, səh. 263) 
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İnsan hər zaman fərəh, sevinc içərisində ola bilər. İnam Ata da bunun 
yolunu belə göstərir: İnsanlaşmanın, İdraklaşmanın, Ruhani Doğuluşun, 
Müqəddəsləşmənin hər məqamı, pilləsi, mərhələsi – Müqəddəs 
Fərəhdir.  

*** 
 

“Mütləqilik” Əsəri İnam Atanın ardıcıllarına harayı ilə başlayır. Ata 
Evladlarının Mütləq İnama, Mütləq İdraka, Mütləq Mənəviyyata, Mütləq 
İradəyə qadirliyini vurğulayır: “Zaman – İnamsızdır! İnam yaratmalıyıq! 

Zaman – İnsansızdır! İnsan yaratmalıyıq! 
İnsan – Vətənsizdir! Vətən yaratmalıyıq!”  (Bu nəşr, səh. 283) 
 Bunun üçün Ocaqçı Mütləqə inanmalı, Ruhani İdraka yiyələnməli, 

Mənəviyyat, Zəka və İradə kamilliyinə çatmalı, özüylə döyüşməli, imtina 
qətiyyətinə, Mahiyyətə yüksəlmək müqəddəsliyinə yetməlidir. Ədalətli 
cəmiyyət qurulmalı, Ruhani Dövlət, özünüidarə ləyaqəti, fərdi əməkçi 
mülkiyyəti, imtiyaz bərabərliyi yaranmalıdır. Müstəqil, qüdrətli, vahid 
Vətən qurulmalıdır.  

Əslində “Mütləqilik” Atanın Ömrünün, Ruhani Döyüşünün şeiriyyətli 
ifadəsidir. 

İnsan hər şeydir, onun xilası öz əlindədir. Özündən keçən, özünü 
təsdiq edən İnsanın dəyəri ucadır. Ata bunu belə ifadə edib: “Eşqim – 
Amalım.  Aşiqliyim – Ömrüm”. 

Ata “Ruh” anlayışına aydınlıq gətirir. Mütləqə İnam Fəlsəfəsində Ruh 
– Mütləq İdrak, Mütləq Mənəviyyat və Mütləq İradənin birliyidir. 

 “Dünya məhvərindən çıxıb. Əməkçi mülkiyyətdən ayrılıb. Xalq 
müstəqillikdən ayrılıb. Ürək İnamdan ayrılıb. Ağıl İdrakdan ayrılıb. Əməl 
Əxlaqdan ayrılıb. Həyat Həyatilikdən ayrılıb. Əməkçi – Mülkiyyətə 
qovuşmalıdır. Xalq – Müstəqilliyə qovuşmalıdır. Ürək – İnama 
qovuşmalıdır. Ağıl – İdraka qovuşmalıdır. Əməl – Əxlaqa qovuşmalıdır. 

Həyat – Həyatiliyə qovuşmalıdır” –  
Ata bunu 27 il qabaq yazıb. Və burada dərdi də, dərmanını da 

göstərib. Ocaqçının, İnamçının başlıca işi burada buyurulanları yerinə 
yetirməkdir.  

İnam Ata “Mütləqilik” Əsərini öz dünyabaxışının həqiqiliyinə, 
mütləqliyinə bütün varlığıyla inanan qalib ruhaniyyatçı halı ilə bitirir: 
“Dünyada Mütləq heç nə yoxdur!” – dedilər. “Dünyada Mütləqdən başqa 
heç nə yoxdur!” – dedim”. (Bu nəşr, səh. 349) 

“Mütləqilik” Əsərinin hər sətri Ruhani Dərsdir!  
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*** 
“Hallar” Atanın son əsərlərindəndir, 19-cu ilin Çiçək ayında yazılıb. 

“Hallar” bəşərin, İnsanlığın aqibətinə ömrünün son çağında Ata 
baxışıdır.  

İllər ötdükcə Ata Mütləqə İnam Fəlsəfəsinə, Ruhaniyyatına yenidən 
baxırdı, onları daha aydın ifadə edirdi.  

Ata gerçəkliyin Mənadan ayrılmasına, uydurulmasına qarşı 
Gerçəkliyin mənalandırılması ideyasını irəli sürür. Bu isə İnsandan 
gerçəkliyə Ruhani baxış tələb edir.  

Atanın fikrincə,  İnsan  dində  – uydurmaya inanır. Elmdə – Gerçəkliyi 
Tanıyır. Fəlsəfədə – Mənaya üz tutur. İnamda – Həqiqətə Yetir. Demək, 
nə dinin, nə elmin, nə fəlsəfənin İnsanı Həqiqətə çatdırmaq gücü 
yoxdur. Yalnız İnam İnsanı Həqiqətə çatdıra bilir. İnsansa Həqiqətsiz 
yaşayanda ölür.  

Ata tələb qoyur: İnsaniliyə yetmək üçün dəyişməlisən. Ona görə ki, 
İnsaniliyə yetəndən sonra dəyişməyəsən. Kamillik – dəyişməzlikdir. 

“Hallar”da İnam Ata göstərir ki, Mütləqə İnamla Fəlsəfəyə söykənən 
İnam – İnama Yuksələn Fəlsəfə birliyindən ömürlərə İnsanlaşma işığı 
yayılacaq. 

 “Hallar” Mütləq Nikbinliklə başa çatır: “Bəşər – Adam Halındadır – bu 
səbəbdən də Halı – Qarışıqdır. Bəşər İnsan Halına Ucalmalıdır ki, Halı 
Durulsun”. (Bu nəşr, səh. 357) 

 
                                                      *** 
 

“Görmək İnsaniliyi” – Mütləqə İnam Peyğəmbəri İnam Atanın Dünyanın, 
Həyatın, İnsanın Mahiyyətini, gerçəkliyini Həqiqət işığında 
görməsi, dəyərləndirməsidir.  
 

Atamız Var Olsun! 
 

İşıqlı Atalı, 
Mütləqə İnam Ocağının Yükümlüsü 

 
1 Çiçək ayı 33-cü il. 

(1.04.2011). Atakənd. 
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İNSANLAŞMAQ 
 

Zəmanə İnamını – İnamsızlıq saydım. 
İnam yaratdım. 
 
Zəmanə İdrakını – İdraksızlıq saydım. 
İdrak yaratdım. 
 
Zəmanə Mənəviyyatını – Mənəviyyatsızlıq saydım. 
Mənəviyyat yaratdım. 
 
Zəmanə İradəsini – İradəsizlik saydım. 
İradə yaratdım. 
 
Zəmanə Amalını – Amalsızlıq saydım. 
Amal yaratdım. 
 
Zəmanə Əməlini – Əməlsizlik saydım. 
Ocaq qaladım. 
Təqiblərə yüksəldim. Ata çağırıldım. 
 
Bəşərin nicatı – İnsanlaşmaqdadır. 
İnsanlaşın – İnsanlaşdırın... 
 

 
Şölə Ayı, 7-ci il. Bakı. 

(İyun, 1985-ci il). 
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TƏZADLAR 
 

(Beşinci Müqəddəs Kitab∗) 
 
 

                                                 
* Bitiq içindəki ayrı-ayrı Əsərlərə aid “Müqəddəs Kitab” sözü və sıra sayı 
Ata Əsərlərinin xronoloji qayda ilə düzülmüş ümumi adsırasında həmin 
Əsərin yerini göstərir. 
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1.SOSİALİST – HUMANİST 
Sosialist – Cəmiyyətçi – İnsanın Nicatını Cəmiyyətdə görən. 
Humanist – İnsançı – Cəmiyyətin Nicatını İnsanda görən. 
Birinci – Zahiri görüş – Mahiyyətə enməyən. 
İkinci – Daxili görüş – Mahiyyətə enən. 
(İnsan – Fərd, Şəxsiyyət, İnsani Mahiyyət). 

 
2.ÜMUMİ – XÜSUSİ 

Ümumi – heç kəsə məxsus olmayan. 
Xüsusi – hər kəsə məxsus olan. 

 
3. HƏQİQƏT – YALAN 
Həqiqət – həyata sığmayan. 
Yalan – həyatın sığındığı. 

 
4. KAPİTALİZM – KOMMUNİZM 
Kapitalizm – tək-tək Ağalaşma. 
Kommunizm – hamılıqla Kölələşmə. 

 
5. İDEALİZM – MATERİALİZM 

İdealizm – Zəkaya bərabər olmaq. 
Materializm – Cismə bərabər olmaq. 

 
6. MARKSİZM 

Demaqoq Təfəkkür. 
 

7. MÜLKİYYƏT – MÜLKİYYƏTSİZLİK 
Xüsusi Mülkiyyət İstismar yaratdı. 
Təzadda əlac aradılar. 
Ümumi mülkiyyətdən yapışdılar. 
Əlac isə Təzaddan kənardaydı: – Xüsusi Əməkçi Mülkiyyətində. 

 
8. FƏHLƏ – PROLETAR 

Proletar – Mülkiyyətdən Məhrum olan muzdlu Əməkçi deməkdir. 
Fəhlə – sosializmdə kapitalist istismarından qurtardı, ancaq proletar 

məhrumiyyətindən qurtarmadı. 
 

9. XÜSUSİ  İSTİSMAR – İCTİMAİ  İSTİSMAR 
İstismar – zəhmətkeş Əməyinin Mənimsənilməsidir. 
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Kapitalizmdə – xüsusi İstismar mövcud idi: kapitalist fəhlə əməyinin 
bir hissəsini mənimsəyirdi. 

Sosializmdə – İctimai İstismar mövcuddur:  
Dövlət Fəhlə Əməyini Mənimsəyir. 
Kommunizmdə – Dövlət İstismarı “Özünüidarə” Assosiasiyası 

(Birliyi) İstismarıyla əvəz olunmalıdır. 
İstismar aradan qalxmır – biçimini dəyişir. 
 

10. PLANLAŞDIRILMIŞ  HƏYAT 
Planlaşdırılmış həyat – həyatiliyini itirmiş həyatdır. 

 
11. BAŞSIZLIQ 

Bir xalqın bir Başı olar. 
Yüz xalqın bir Başı olmaz. 
Bir xalqın bir Başı olar. 
Bir xalqın iki Başı olmaz. 

 
12. YEKNƏSƏQLİK – YOXLUQ 

 
1 

Müxtəliflik – Zənginlikdir, Yeknəsəqlik – Yoxsulluq. 
Zənginlik azalanda – Yoxsulluq yaranır, Yoxsulluq artanda – Yoxluq. 

2 
Mahiyyət – Vahiddir, Təzahür – Müxtəlif. 

Mahiyyət bir Biçimə sığsa – Mahiyyət olmaz – Təzahür olar. 
    3 

Hamı müxtəlif cür  – Var olur, hamı eyni cür –  Yox olur. 
4 

Bəşərin Ruhu Birdir, ancaq o, öz zənginliyiylə Bəşərə sığmır. 
5 

Eyni bitkilərdən ibarət olan Təbiət – Təbiət deyil – Bitkilərdir. 
Eyni adamlardan ibarət olan Bəşər – Bəşər deyil– Adamlardır. 
 

13. İNSAN – CƏMİYYƏT 
İnsan – vaxtında ictimai naqisliyi görmür, onu aradan qaldırmağa səy 

göstərmir. 
İctimai naqislik – cəmiyyəti bürüyür və cəmiyyəti naqislikdən 

qurtarmaq üçün – onu uçururlar. 
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14. ZAMAN  LƏYAQƏTİ 
Bulanıq Məhəbbət. 
Bulanıq Həqiqət. 
Bulanıq Ədalət. 
Bulanıq Sədaqət. 
Bulanıq Şöhrət. 
Bulanıq Qeyrət. 
Bulanıq Hüzn. 
Bulanıq Fərəh. 
 
15. ZƏMANƏ ADAMI 

İnsanlıqdan keçən. 
Maddi Ehtiyacı olan – mənəvi Ehtiyacı olmayan. 
 

16. ÖLÜLƏR – DİRİLƏR 
Naqis adamı – canlı adam sayırlar. 
Kamil adamı – ölü sayırlar. 
Ölülər canlıları öldürürlər. 
 

17. AĞILSIZ HƏYAT 
Ali Məna özünü həyatda İnkar vasitəsilə Təsdiq edir. 
Həyat ağılsızdır. 
Yaratdığını öldürmək – ağılsızlıqdır. 
Ya yaratma, ya da öldürmə. 
Birinin ömrünü başqasına vermək – ağılsızlıqdır. 
Ya vermə, ya da verdiyini geri götürmə. 
Hamını yaşatmaq üçün – hamını öldürmək – ağılsızlıqdır. 
Hamını yaşada bilmirsən – heç kəsi yaşatma. 
Həyat nə elədiyini bilmir. 
Həyatı sevən – ağılsızlıqla barışır. O, verilən naminə alınanla barışır.   

Var olmaq naminə Yox olmaqla barışır. 
Həyatı doğruldan yalnız Amaldır. 
Amalsız yaşamağa dəyməz. 
Həyatla kifayətlənmək – əslində yaşamamaqdır. 
Həyata bel bağlamaq – ağılsızlıqdır. Ağılsıza bel bağlamazlar. 

 
18. NƏSİLLƏR  KEÇİDİ 

Nəsillər bir-birini əvəz etmir, bir-birinin ölümünü əvəz edir. 
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19. FACİƏVİ  MƏNTİQ 
Hamı ölürsə – heç kəs yaşamır. 
Çünki Yaşamaq – Ölümə ziddir. 
 

20. ŞƏHVƏT – HƏYAT 
Şəhvət həyatın prototipidir. Çağırır, cəlb edir, cəzb edir və... Boşluq 

yaradır. 
21. HƏYAT  YALANI 

Həyat Yalanda yaşayır – Həqiqətdə ölür. 
 

22. HƏYAT – MƏHƏBBƏT 
 
I 

Həyat – Məhəbbəti şəhvətləşdirir, yaxud nəsil artımına tabe edir. 
Hər ikisində sevgi heyvaniləşir. 
Ancaq sonralar Atalıq – Analıq – Övladlıq ülviyyətində Amal 

Həyatı üstələyir – İnsan heyvana qalib gəlir. 
II 

Həyat hər addımda İnsanla Heyvanı qarşılaşdırır və çox vaxt 
heyvanın tərəfində olur. 

III 
Məhəbbəti həyatdan qorumaq lazım gəlir... 

IV 
Don-Juanlıq – əslində heyvanilikdir, ona görə də həyatidir, 

cəlbedicidir, cəzbedicidir, ağız suyu axıdandır. 
V 

Məcnunluq – insanilikdir, ona görə də Əlçatmazdır, Ülvidir, 
Müqəddəsdir, Həyatdan uzaqdır, heyrətamizdir. 

VI 
Nadürüstlüyü həyat qəbul eləyir – Dürüstlüyü qəbul eləmir. 

VII 
Həyatdan uzaqlaşmaq çox vaxt heyvandan uzaqlaşmaq olur. 

VIII 
Şəhvət pəhləvanları həyatda qalib görünürlər, həsəd oyadırlar, çünki 

həyat əslində ən çox mütrüblük meydanıdır. 
IX 

Həyat Vaqiflərin tərəfindədir, Füzulilərin tərəfində deyil. 
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X 
Sümsük kişilər ikrah yaratmır, çünki sümsüklük –  

həyatidir,  heyvanidir. 
                                             XI 

İnsanilik – əslində qeyri-həyatilik deməkdir. 
Həyatilik – əslində qeyri-insanilik deməkdir. 

XII 
Mütləq qeyri-həyatilik Həyatda olmur, bu səbəbdən də Mütləq 

İnsanilik Həyatda olmur – Amalda olur. 
XIII 

Aşiqlər həyatla qarşılaşır, barışmır – Amallaşırlar. 
XIV 

Həyat adamı deyil – deməli, İnsandır. 
Həyat adamıdır – deməli, İnsan deyil... 

 
23. HƏQİQƏT – TƏCRÜBƏ 

Təcrübə – Həqiqəti təsdiq etmir, Faydanı Təsdiq edir. 
Fayda Həqiqətə bərabər deyil. Bu səbəbdən Təcrübə Həqiqətin 

Meyarı ola bilməz. 
O, Faydanın Meyarıdır. 
Faydalı – qeyri-həqiqi də ola bilər. 
 

24. HƏYAT – DÜŞMƏN 
Düşmən – İnsana zərbə endirir. 
Onu əlsiz-ayaqsız eləyir. 
Öldürməyə çalışır. 
Düşmənin bacarmadığını həyat bacarır. 

 
25. HƏYAT  YOXLUĞU 

Var olmaq – əslində Sabit olmaqdır. 
Həyatda Sabit heç nə yoxdur. 
Burada əvvəli olan Sona çatır. 
Təzə köhnəlir. 
Var olan – yox olur. 
Həyatdakılar yalnız Yoxluqda sabit olurlar. 
Həyat – əslində Yoxluqdur. 
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26. AMAL  VARLIĞI 
Amalda Sabit olmayan heç nə yoxdur. 
Burada əvvəli olan sona çatmır. 
Təzə köhnəlmir. 
Var olan Yox olmur. 
Əslində Yalnız Amal – varlıqdır. 

 
27. HƏYAT – AMAL 

Sən kimsən?  
Ana qucağında dünyaya göz açan körpə uşaqmı, çaylar kimi 

çağlayan coşqun bir gəncmi, beli bükülmüş zavallı qocamı, yoxsa 
məzara gömülmüş meyidmi? 

Həyatda – İnsan Qeyri-Müəyyəndir – çünki Dəyişkəndir, Yoxluğa 
Enəndir. 

Sən insansan! 
Həyatdan uca duran, onu Mütləqə yaxınlaşdıran və Mütləqləşən 

Ruhani xilqət! 
Amalda – İnsan Müəyyəndir – çünki Sabitdir, Varlığa 

yüksələndir. 
 

28. REALİZM 
Yoxluq haqqında hekayət. 

 
29. ROMANTİZM 

Yoxluqdan Varlığa çağırış. 
 

30. SOSİALİZM  REALİZMİ 
Yoxluğu Varlıq saymaq. 

 
31. MƏZİYYƏTLƏR 

Həyati Məziyyət – İnsandan aşağı yaşamaq. 
İnsani Məziyyət – Həyatdan yüksək yaşamaq. 

 
32. HƏYAT  TƏCRÜBƏSİ 

Nisbiləşmək. 
 

33. AMAL TƏCRÜBƏSİ 
Mütləqləşmək. 
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34. TƏBİƏT – HƏYAT 
Təbiətdə İnsan həyatdan Yüksək olanla – Mütləqin ifadəsiylə – 

görüşür. 
 

35. MADDİYYATÇININ  ANLAMADIĞI 
Ən yoxsul İnsan – ən Möhtəşəm İnsan ola bilər. 
Ən yoxsul Xalq – ən Möhtəşəm Xalq ola bilər. 

 
36. ƏDALƏT – İNSANİLİK 

Fikirlər, Duyğular, Rəylər – Müxtəlifdir. 
Ancaq – Ədalət birdir. 
Ədalət – İnsaniliyin Mütləq Təsdiqidir. 

 
37. HƏQİQƏT – MÜTLƏQ 

Fikirlər, Duyğular, Rəylər – Müxtəlifdir. 
Ancaq – Həqiqət birdir. 
Həqiqət – Mütləqin dərkidir. 

 
38. İNSANİLİK 

Mütləq Antiheyvanilik. 
 

39. MƏZMUN – BİÇİM 
Məzmun – Biçimdə sezilən. 
Biçim – Məzmunu nişan verən. 
 

40. HƏYAT – GÖZƏLLİK – EYBƏCƏRLİK 
Həyat – gözəllik yağısıdır. 
Həyatın eybəcərləşdirmədiyi gözəl yoxdur. 
Gözəllikdən salır, çirkinləşdirir, sonra öldürür. 

 
41. HƏQİQƏT – HƏYAT 

I 
Həyat – Mütləqə çatmır. 
Bu səbəbdən də Həqiqətə çatmır. 
Nisbi olan – Həqiqi deyil. 
Yalnız Mütləq olan – Həqiqidir. 

II 
İnsanı Həqiqət qədər heç nə ucaltmır. 
İnsanı Həqiqət qədər heç nə Həyatın gözündən salmır. 
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42. DƏYİŞİLƏN – DƏYİŞMƏYƏN 

Dəyişilən hadisələr var – Dəyişməyən Mahiyyət var. 
Dəyişilən qanunlar var – Dəyişməyən Ədalət var. 
Dəyişilən rəylər var – Dəyişməyən Həqiqət var. 
Əslində Dəyişilən yoxdur – Dəyişməyən var. 

 
43. DİALEKTİKA  YOXLUĞU 

Dialektika – dəyişkənlik və ziddiyyət haqqında təlimdir. 
Bu səbəbdən də o, əslində – Yoxluq haqqında təlimdir. 
Dialektika – Yoxluğu tədqiq edir, ancaq onu Varlıq kimi təqdim edir. 

 
44. MÜTLƏQ – HƏYAT 

“Var olan – Yox olmamalıdır!” Həyat bu Mütləq Tələbə əməl etmir. 
“Yox olmayan – Yoxdur” – deyir. 

 
45. DƏYİŞKƏNLİK – ƏTALƏT 

Dəyişkənlik – Mahiyyətə ziddir, Ətalət – Həyata. 
Mahiyyət – Ətalət tanımır, çünki Sabitdir. 
Həyat – Ətalət tanıyır, çünki Dəyişkəndir. 

 
46. HƏYAT  DƏRSİ 

Həyat dəyişkənlik Yoxluğunu qabarıq şəkildə nümayiş etdirir. 
Yaratdığı nə varsa – Yoxa çıxarır. 
 

47. “ÖZÜNÜDƏYİŞMƏ”  VARLIĞI 
“Özünüdəyişmədə” İnsan – özünə çatır, Yox olmur, Var olur. 

Ruhaniləşir, Dəyişkənlik Yoxluğundan xilas olur. 
 

48. ALİ  HƏYATA  YÜKSƏLMƏ  VARLIĞI 
Həyat Ali Həyata yüksələndə – özünə çatır, Yox olmur, Var olur. 

Ruhaniləşir. Dəyişkənlik Yoxluğundan xilas olur. 
 

49. RUHANİLİK – HƏYATİLİK 
Ruhani çevrilmədə – Varlıq Təsdiq olunur. 
Həyati çevrilmədə  – Yoxluq Təsdiq olunur. 
Ruhani çevrilmə – dəyişkənlik yaratmır, Sabitlik yaradır. 
Həyati çevrilmə – Sabitlik yaratmır, dəyişkənlik yaradır. 
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50. CİSMANİ – RUHANİ 
Cismaniyə bərabər olmaq – heçə bərabər olmaqdır. Çünki cismaninin 

Sabit vəziyyəti – heçlikdir. 
Ruhaniyə bərabər olmaq – Vara bərabər olmaqdır. Çünki Ruhani 

daim Sabitdir. 
 

51. AMAL  EHTİYACI 
Həyat Ağacında İnam Meyvəsi bitmir. 

İdrak Meyvəsi bitmir. 
Mənəviyyat Meyvəsi bitmir. 
İradə Meyvəsi bitmir. 

Amal Ağacında  İnam Meyvəsi bitir. 
İdrak Meyvəsi bitir. 
Mənəviyyat Meyvəsi bitir. 
İradə Meyvəsi bitir. 

Həyat Ağacında Amal Ehtiyacı bitir. 
 

52. DÜŞMƏK – ÇIXMAQ 
Həyata atıldı – çirkaba düşdü. 
Amala yüksəldi – çirkabdan çıxdı. 

 
53. KAİNAT – RUH 

Çayı yaradan Kainatdır. 
Çay Sehrini yaradan Ruhdur. 
Dağı yaradan Kainatdır. 
Dağ Sehrini yaradan Ruhdur. 
Günəşi yaradan Kainatdır. 
Günəş Sehrini yaradan Ruhdur. 
Səmanı yaradan Kainatdır. 
Səma Sehrini yaradan Ruhdur. 

Ruh Kainatı sadəcə əks etdirmir – onu İnsan üçün təzədən 
yaradır. 

 
54. ƏXLAQ – HƏYAT 

 
I 

Əxlaq Nisbiylə barışmır. 
Bu səbəbdən də Həyatla döyüşür. 
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II 
Həqiqət əsasında yaşamaq – Qeyri-Həyati Tələbdir – yəni Qeyri-

Nisbi Tələbdir, Mütləq Tələbdir. 
III 

Həyata tapınan – Əxlaqdan keçir. 
IV 

Həyat Əxlaqlını sevmir. 
V 

Əxlaqa Sadiq qalan – Həyata qarşı durur. 
VI 

Həyat adamları Əxlaqlı olmur – Amal İnsanları Əxlaqlı olur. 
      VII 

İnsan Həyatda doğulur – Amalda Ruhani yaşa dolur. 
 

55. ƏXLAQ – CƏMİYYƏT 
Cəmiyyət Əxlaqı İctimai Faydaya qurban verir. 
Bu səbəbdən də Əxlaqi Faydasızlıq qazanır. 
Cəmiyyət Əxlaqa gülür. 
Bu səbəbdən də Əxlaqlı Gülüş hədəfinə çevrilir.  

 
56. HƏYATLAŞAN  ƏDALƏT 

Ədalətli Ticarətdən danışırlar. 
Ədalətli Rəqabətdən danışırlar. 
Ədaləti Həyatiləşdirirlər, nisbiləşdirirlər – ədalətdən məhrum edirlər. 
Əslində Ticarət – ədalətsizlikdir, çünki İnsaniliyin Təmənnaya qurban 

verilməsidir. 
Əslində Rəqabət – ədalətsizlikdir, çünki İnsaniliyin Təmənnaya 

qurban verilməsidir. 
Ədaləti – ədalətsizliyə endirirlər. 
Ədaləti məzmundan məhrum edirlər – biçimə pərçimləyirlər. 
 

57. ƏXLAQ  AZADLIĞI 
Əxlaqa tabe olmaq – Azadlıqdır: Heyvandan azad olmaqdır. 
Əxlaqdan azad olmaq – Əsarətdir: Heyvana tabe olmaqdır. 

 
58. CƏMİYYƏT – HƏYAT 

Cəmiyyət Həyatı İnsaniləşdirmədi – Süniləşdirdi. 
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59. ƏDALƏT – FAYDA 
 
I 

Ədalət – Fayda tanımır. Fayda – Ədalətdən keçir. 
II 

Ədalət – Hadisəyə verilən həqiqi Qiymətdir. 
Faydalı Ədalət – Yoxdur. 
Çünki Faydalı Həqiqət yoxdur. 

III 
Əgər Hadisə Həqiqidirsə – o, Faydalıdan artıqdır. 
Bu baxımdan, Ədalətli Fayda yoxdur – çünki Həqiqətə bərabər Fayda 

yoxdur. 
IV 

Faydanı seçən – Gerçəyi seçir. Ədaləti seçən – Mütləqi seçir. 
V 

Faydasız keçinmək olmur! Ədalətsiz yaşamaq olmur! 
VI 

Fayda Hadisənin xassəsidir, ancaq həqiqi qiyməti deyil.  
Bu səbəbdən ədalətli qiyməti deyil. 

VII 
Faydalı qəbahət – ədalətli sayılmaz. Faydasız ləyaqət – ədalətli 

sayılar. 
VIII 

Ədalətli Faydadan danışırlar. 
Faydalı Ədalətdən danışırlar. 
Nisbi mənada danışırlar. 
Nisbi Ədalət yoxdur.  
Deməli, Ədalətli Fayda da yoxdur!  
Faydalı Ədalət də Yoxdur! 

 
60. ƏDALƏT  “FAYDASI” 

“Qəbahətli oyunda ədalətli davran!” 
“Namussuz əməldə Sözünə namusla əməl et!” 
“Ədalətsiz Məqsədi Ədalətlə yerinə yetir!” 
“...Ədalətdən faydalan!” 

 
61. ƏDALƏTLİ  FAYDA 

Ədalətin həyata uyğunlaşması – Yoxa çıxması. 
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62. ƏDALƏT – CƏMİYYƏT 
Ədalətli ictimai quruluş – İnsaniliyi Mütləq Mənada Təsdiq edən 

quruluşdur. Belə quruluş Yoxdur. 
Ədalətli ictimai qanunlar – İnsaniliyi Mütləq Mənada Təsdiq edən 

qanunlardır. Belə qanunlar Yoxdur. 
Ədalətli ictimai müəssisələr – İnsaniliyi Mütləq Mənada Təsdiq edən 

müəssisələrdir. Belə müəssisələr Yoxdur.  
Deməli, ədalətli cəmiyyət yoxdur! 
 

63. ƏDALƏTSİZ  QƏLƏBƏ 
Ruhani Məğlubiyyət. 
Fayda naminə ədalətdən keçirlər. 
Ruhsuzluğu seçirlər. 
 

64. HƏYAT – RUH 
 
I 

Həyat işıltıdır – işıq deyil!  
İşıq görməyən üçün işıltı elə işıqdır. 
Ruh İşığı görür.  
Buna görə də İşıltını İşıq saymır. 

II 
Ruh İnsana deyir:  
İşıltıya küsənmə – İşığa çat! 
Həyata küsənmə – Amala çat! 

 
65. QANUN – QANUNSUZLUQ 

Qanun – Könüllü surətdə qəbul olunan – həmişəlik əməl olunan. 
Qanunsuzluq – Zorakı surətdə qəbul edilən – Müəyyən vaxtda əməl 

olunan. 
Qanun – Etiqada çevrilən. 
Qanunsuzluq – Etiqadla döyüşən. 
Borc – Ruhun tələbi. 
Tabeçilik – Zorun tələbi. 
Qanun – Müstəsna tanımayan. 
Qanunsuzluq – Müstəsnaya sığan. 
Bəşər indiyə qədər Qanundan çox Qanunsuzluğa arxalanıb. 
Çünki İnsan – İnsan olmayıb. 
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66. BARIŞMAZLIQ 
 
I 

Amal Həyatla barışsa – Amal olmaz – Həyat olar. 
Amal Həyatla barışmır – buna görə də Həyatı Amallaşdırır. 

II 
“Həyat nisbidən artıq heç nə vermir” – deyirlər. 
“Nisbiylə barış!” – deyirlər.  
“Həyatla barışma!” – demirlər. 

III 
“Həyatda Mütləq yoxdur” – deyirlər. “Mütləqsizliklə barış!” – deyirlər. 

“Həyatla barışma!” – demirlər. 
 “Mütləqə Yüksəl!” – demirlər. 
 

67. YOXLUQ  ÖLÇÜSÜ  
 
I 

Nisbinin Varlığını nisbi ölçüylə əsaslandırırlar. 
Əslində isə Varlığın nisbi ölçüsü yoxdur, yalnız Mütləq ölçüsü var. 
Varlığı Yoxluqla əsaslandırırlar. 

II 
Əgər Sən nisbi Mənada Kamilsənsə – Kamil deyilsən, yəni sənin 

Kamilliyin Yoxdur. 
Əgər Sən nisbi Mənada Müdriksənsə – Müdrik deyilsən, yəni sənin 

Müdrikliyin Yoxdur. 
Əgər Sən nisbi Mənada Safsansa – Saf deyilsən, yəni sənin Saflığın 

Yoxdur. 
Nisbi Məziyyət Yoxdur. 

III 
Mütləq Mənada İnsan Yoxdursa, – deməli, əsil Mənada İnsan 

Yoxdur. 
 

 
68. QANUNİ  ƏMƏL  

 
I 

Qanuna zorla riayət edilirsə – o, Qanun deyil. 
Qanuna riayət edilmirsə – o, Qanun deyil. 
Qanuna könüllü riayət edilirsə – o, Qanundur. 
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II 
Ədalətsiz Qanuna əməl etmək – Qanunsuzluqdur. 
Ədalətli Qanuna əməl etməmək – Qanunsuzluqdur. 

III 
Könüllü Qəbul etdiyin Qanuna borclusan. 
Borcuna Mütləq Mənada əməl etməlisən. 
Etmirsənsə – Qanunsuzluq törədirsən! 

 
69. QANUN  ŞƏRHİ 

Əsl Qanun – İnsanilikdir. Digər Qanunlar – onun şərhidir. 
 

70. CƏMİYYƏT  YERSİZLİYİ 
Cəmiyyətdə İnsana layiq Yer yoxdur! 

Adama layiq Yer var. 
Məxluqa layiq Yer var. 

Cəmiyyətdə Məxluqlar Yer qazanır.  
Adamlar Yer qazanır.  
İnsanlar Yer qazanmır. 

Cəmiyyətdə Yer Təsadüf nəticəsində qazanılır! 
Cəmiyyətdə heç kəs Yerinə düşmür! 
Cəmiyyətdəki Yer həmişəlik olmur, gec-tez Yoxa çıxır. 
İnsan cəmiyyətdə Yersizdir! 

 
71. CƏMİYYƏT  BACARIQSIZLIĞI 

Cəmiyyət İnsanilik ehtiyacından yaranmayıb, özünümühafizə 
ehtiyacından yaranıb. 

Cəmiyyət vasitəsilə İnsan özünü xarici düşməndən qoruya bildi, daxili 
düşməndən qoruya bilmədi. 

 
72. QANUN  LƏYAQƏTİ 

Qanun – ədalətli olduğu üçün – riayətə layiqdir. 
Ədalətsizlik – Qanunsuzluqdur. 
Qanunsuzluğa qarşı çıxmaq – Qanunidir... 
Ədalətsizliyi qoruyan Qanun – Yoxdur. 
Yoxa riayət etməzlər. 
Qanuni ədalətsizliyi ləğv etmək – Qanuni Borcdur. 

 
 
 



33 

73. ƏDALƏT – ZƏRURİYYƏT 
I 

Ədalətdən keçmək zəruriyyəti  Yoxdur. 
Çünki İnsandan keçmək Zəruriyyəti Yoxdur. 

II 
Əslində Ədalətsiz Qanun olmamalıdır. 
Ədalət özü Qanun olmalıdır. 

III 
Ədalətsizliyə alışmaq Borcu  Yoxdur. 
Ədalətsizliklə vuruşmaq Borcu  Var. 
 

74. TƏCRÜBİ  İDRAK 
Faydalaşan Həqiqət. 

 
75. ƏXLAQ – HÜQUQ 
Hüquq – əxlaqın haqqı. 

 
76. SİYASƏT 
İctimailəşmə. 

 
77. QANUN – QANUNÇU 

Qanunu – İnsanlar yaratmalıydı. Qanunu – Adamlar yaratdılar. 
Bu səbəbdən də Mütləq Qanun yaranmadı, nisbi Qanun yarandı. 
İnsanilik – Qanun olanda, Mütləq Qanun yaranacaq. 

 
78. QANUN – BƏRABƏRLİK – BƏRABƏRSİZLİK 

Qanun Bərabərliyi: 
Hamının Qanuna eyni dərəcədə riayət etməsi. 
Hamının Qanundan eyni dərəcədə faydalanması. 
Hamının Qanun qarşısında eyni dərəcədə məsuliyyəti. 
Ancaq Qanun – Mülkiyyət bərabərsizliyini, imtiyaz bərabərsizliyini 

aradan qaldırmır, ictimai bərabərsizliyi ləğv etmir. 
Bu baxımdan, o, ədalətsizliyi qoruyur. 
 

79. İCTİMAİ – ƏXLAQİ 
İctimaidə – Fərd Cəmləşir. 
Əxlaqda – Fərd Başqalaşır. 
Cəmləşmək – Cəmdə itmək. 
Başqalaşmaq – Başqasında özünü ifadə etmək. 
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80. NORMATİV – ƏXLAQİ 
Normativ – Gerçəkliyi doğruldan. Əxlaqi – Gerçəkliyi üstələyən. 

 
81. MÜQƏDDƏSLİK – FƏRDİLİK 

Müqəddəslikdə Fərdilik Ümumiləşmir – Mütləqləşir. 
 

82. MÜQƏDDƏSLİK – HƏRCAYİLİK 
Müqəddəslikdə Heyvan ölür.  
Hərcayilikdə – İnsan. 

 
83. MÜQƏDDƏSLƏŞMƏ – CƏMLƏŞMƏ 

Müqəddəsləşmədə – İnsan öz balaca “Mən”indən ayrılıb, böyük 
“Mən”inə yüksəlir. 

Cəmləşmədə – İnsan öz “Mən”indən ayrılıb, özgə “Mən”inə qovuşur. 
Cəmləşən “Mən”  əslində özgələşən “Mən”dir. 
 

84. BAŞQALAŞMA – CƏMLƏŞMƏ 
İnsan Başqalaşanda – cəmləşmir.  
Cəmləşmə zahiri Vəhdətdir, daxili Birlik deyil. 
 

85. BİRLİK – İNSANİLİK 
Cəmiyyət Birliklə əvəz olunanda insanilik bərqərar olacaq. 

 
86. GERÇƏKLİK – GERÇƏK 

Gerçəkliyə uyğun gələn Ədalət – Ədalət deyil! 
Gerçəkliyə uyğun gələn Həqiqət – Həqiqət deyil! 
Gerçəkliyə uyğun gələn ləyaqət – ləyaqət deyil! 
Gerçək olan gerçək deyil! Gerçəklikdən yüksək olan gerçəkdir! 
 

87. ZAMAN – İDEAL 
Zamanın ideal tipi yoxdur – gerçək tipi var. 
 İdeal tip gerçək olmaz.  

 
88. ƏXLAQ – TƏMƏNNA 

Əslində Təmənnalı nə varsa – qeyri-Əxlaqidir, çünki qeyri-Ruhanidir. 
Təmənnasız adam yoxdur. Deməli, Əxlaqlı adam yoxdur. 
Həyat – Əxlaqsızdır. 

89. HƏYATİ İDEAL 
İdealsızlıq. 
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90. CƏMLƏŞMƏ – BİRLƏŞMƏ 
Özündən əl çək – Hamılıq qazan.  
Özündən yüksəyə qalx – Birlik qazan. 

 
91. FƏRDİYYƏT – CƏMİYYƏT 

Fərdiyyətim – böyük “Mən”im. 
Balaca “Mən”dən keçirəm – Var oluram. 
Fərdiyyətimdən keçirəm – Yox oluram. 
İnsanlığa gərək olmuram. 
Cəmiyyətə gərək oluram. 

 
92. QANUN  GERÇƏKLİYİ 

Qanun gerçəkliyi qoruyursa – Qanunsuzluğu qoruyur.  
Çünki gerçəklikdə Ədalət Yoxdur.  
Qanun Amalı qorumalıdır, gerçəkliyi məhkum etməlidir. 

 
93. MÜLKİYYƏTSİZLİK  BƏRABƏRLİYİ 

Hamı Ümumi Mülkiyyətin alətinə çevrilir. 
Mülkiyyətsizlik – Mülkiyyətə Mütləq Ehtiyac yaradır.  
O, Mülkiyyəti qiymətə mindirir. 

 
94. VARİDAT – MƏHRUMİYYƏT 

Kapitalizm hədsiz Varidat təzadı yaradır. 
Bununla da Cəmiyyətdə Yırtıcılıq təsdiq olunur. 
Sosializm hədsiz Mülkiyyətsizlik Məhrumiyyəti yaradır. 
Bununla da cəmiyyətdə Məzlumluq təsdiq olunur. 
Hər İkisi – İnsanlığa Ziddir. 

 
95. DÖVLƏT  AĞALIĞI 

Mülkədar Ağalığı ləğv olundu. 
Kapitalist Ağalığı ləğv olundu. 
Dövlət Ağalığı bərqərar oldu. 
Dövlət Mülkədarlaşdı, Kapitalistləşdi. 

 
96. YADLIQ – YAĞILIQ 

İnsanla yadlaşan cəmiyyət, ağalaşan cəmiyyət, azğınlaşan cəmiyyət 
– Yağılaşır. 
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97. MÜSTƏQİLLİK – ÜMUMİLİK 
 
I 

Mülkiyyət – Varidatdır. 
Bu baxımdan o, İnsaniliyi ifadə etmir. 
Ancaq Mülkiyyət – Şəxsi Müstəqillik yaradır. 
Bu baxımdan o, İnsaniliyə xidmət edir. 

II 
Mülki Müstəqilliyini itirən – Şəxsi Müstəqilliyini də itirmiş olur. 

III 
Ümumi Mülkiyyət – xüsusi istismarı aradan qaldırdı. Ancaq o, İnsanı 

mülki Müstəqillikdən məhrum etdi. 
Bununla da İnsaniliyə ziyan vurdu. 

IV 
İstismar – ən eybəcər, ən müdhiş antiinsanilikdir. Ancaq mülki 

müstəqillik bahasına istismardan xilas olmaq – insanilik bahasına 
antiinsanilikdən xilas olmaq deməkdir. 

V 
Mülkiyyəti İstismardan azad etmək – ruhani zəruriyyətdir. 
Ancaq əməkçini müstəqil mülkiyyətdən məhrum etmək – ədalət-

sizlikdir. 
VI 

İstismardan azad olmuş, müstəqil əməkçi mülkiyyəti! Ədalətin tələbi 
budur! 

VII 
Ümumi Mülkiyyətdə Şəxsi müstəqillik itir. 
Şəxsi müstəqillik olmayan yerdə – İnsani ləyaqət də Yoxdur. 

 
98. AZADLIQ – BİRLİK 

Sən – başqası azad olduğu dərəcədə azadsan! 
 

99. MADDİ BƏRABƏRLİK – MADDİ İNKİŞAF 
Hamı minimal varidatla bir-birinə bərabərdir. 
Hamı – bərabərsizlik bahasına – minimal varidatını artırır. 
Ədalət birinci vəziyyətin tərəfindədir, çünki Maddi Bərabərsizlik hər 

vəziyyətdə ədalətsizlikdir. 
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100. FƏRQ – FƏRQSİZLİK 
Qabiliyyət Fərqi – Fəaliyyət Fərqi yaradır, Maddi Sərvət Fərqi 

yaratmır. 
Maddi Sərvət Fərqini İnsani Naqislik yaradır. 
 

101. RUHANİ NAİLİYYƏT 
Elə Qələbə qazan ki, heç kəs Məğlub olmasın! 
Elə Ucal ki, heç kəs Alçalmasın! 
Elə Böyü ki, heç kəs Kiçilməsin! 
Elə Həyat sür ki, Həyata oxşamasın! 

 
102. AZADLIQ – CƏMİYYƏT 

 
I 

Azadlığı Cəmiyyətdən pay kimi almırlar.  
Azadlığı Cəmiyyətə şamil edirlər. 
Azadlığı Müəssisələrdən pay kimi almırlar.  
Azadlığı Müəssisələrə şamil edirlər. 
Azadlığı Qanunlardan pay kimi almırlar.  
Azadlığı Qanunlara şamil edirlər. 

II 
Azadlığa xidmət eləyən Cəmiyyət yoxdur. 
Azadlığa xidmət eləyən Müəssisə yoxdur. 
Azadlığa xidmət eləyən Qanun yoxdur. 

III 
Azadlıq – İnsani Mahiyyətin ifadəsidir və özünü heç bir cəmiyyətdə 

Tapmayıb. 
Azadlıq – Ruhani cəmiyyət (Birlik) Tələbi yaradır. 
 

103. AZADLIQ – KAPİTALİZM – SOSİALİZM 
Kapitalizm – Azadlığa xidmət etmir, maddi tərəqqiyə xidmət edir. 
Azadlıq – kapitalizmdə Məqsəd deyil, Vasitədir. 
 
Sosializm – Azadlığa xidmət etmir, Hamılaşma doktrinasına xidmət 

edir. 
Azadlıq – sosializmdə Şüardır. 
 

104. İNSAN  OLMAQ  İMKANI 
Azadlığın qiyməti – İnsan olmaq imkanının Vüsətinə bərabər olur. 
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105. AZADLIQ – BƏRABƏRLİK – TƏRƏQQİ 
Bərabərlik naminə Azadlıqdan keçirlər – Bərabərsizlik yaranır. 
Tərəqqi naminə Azadlıqdan keçirlər – Gerilik yaranır. 
 

106. KAPİTALİZM – MADDİ MƏNAFE – AZADLIQ 
Kapitalizm – maddi mənafe uğrunda yırtıcı döyüş azadlığını müdafiə 

edir. 
Bununla da o, insaniliyə zidd çıxır. 
Həmin döyüş Qələbə yaratmır, Məğlubiyyət yaradır. 
Qalib – insaniliyi itirir, məğlub – maddi faydanı. 
Qalib – Yırtıcılıq Əsarətinə düçar olur. 
Məğlub – Maddi əsarətə. 
Cəmiyyət hər iki əsarəti qoruyur. 
 

107. SOSİALİZM – ŞƏXSİ MƏNAFE – AZADLIQ 
Sosializm – Maddi nemətləri Şəxsiyyətin əlindən alır, onu 

Ümumiləşdirir, Hamılaşdırır, Dövlətləşdirir. İnsan bütünlüklə cəmiyyətin 
ixtiyarına verilir. 

Fərdin maddi nemətlərə Sahib olmaq Azadlığına son qoyulur, maddi 
əsarət yaranır. 

Mütləq Dövlət Hakimiyyəti həm də İnsan üzərində Mənəvi 
Ağalığa Sahib olur: İnsan alətləşir. 

Hər iki əsarət – cəmiyyət tərəfindən qorunur. 
 

108. KAPİTALİZM – SOSİALİZM – İNSAN 
Kapitalizmdə İnsan – Qəddarlaşır. Sosializmdə – Mütiləşir. 
 

109. VARİDAT – FƏRDİYYƏT – CƏMİYYƏT 
Varidat Ehtirası Fərdin daxilində yetişir. Onu Fərd yaşadır, Fərd də 

öldürə bilər. 
Varidatı Fərddən alıb cəmiyyətə verməklə Varidat Ehtirası ölmür, 

üstəlik, Fərdi Məhrumiyyət yaranır. 
Varidatsızlıq – əslində Mənəvi Məziyyətdir, Maddi Məziyyət deyil! 
 

110. XÜSUSİ  BİRLİK 
Xüsusi ölmür, ləğv olmur, məhv olmur – artır, yüksəlir, kamilləşir və 

Birlik yaradır. 
Xüsusini öldürən Birlik – əslində ölü Birlikdir. 
Ölü Birliyin müstəbidliyindən olmaz! 
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111. MÜSTƏQİL  BİRLİK 
Müstəqillik ləğv olmur, məhv olunmur, yüksəlir, kamilləşir və Birlik 

yaradır. 
Müstəqillikdən məhrum olan Birlik – ölü Birlikdir. 
Ölü Birliyin Yaşamaq Hərisliyindən olmaz! 

 
 

112. TARİXİ ƏDALƏTSİZLİK 
 
I 

Məhsul – Məhsulu yaradanındır! 
Cəmiyyətin deyil. 
Dövlətin deyil. 
Kapitalistin deyil. 

Məhsul, demək olar ki, heç vaxt Məhsulu yaradanın olmayıb. 
II 

“Mülkiyyət Hamınındır!” – sözündə Mülkiyyətə hamılıqla yiyələnmək 
meyli gizlənir. 

Məhsulu hamı yaratmır, ancaq Mülkiyyət hamınındır. 
Mülkiyyətə yiyələnmək üçün – Məhsul yaratmaq lazım deyilmiş! 

III 
Əslində bu hamı kimdir?  
Bütün xalqmı? 
Bütün xalq mülkiyyətə sahib deyil. Çünki məhsulu ticarət vasitəsilə 

əldə edir. 
İctimai müəssisələrmi? 
Heç bir müəssisənin öz xüsusi mülkiyyəti yoxdur. 
Dövlətmi? 
Bəs dövlət ləğv olunanda mülkiyyət kimin olacaq? 
Özünüidarə assosiasiyasının. 
Hamının – tək əməkçidən başqa! 
 

113. KAPİTALİST HÜQUQSUZLUĞU 
Mülkiyyəti satın alanı Mülkiyyətin Sahibi sayırlar. 

 
114. SOSİALİST HÜQUQSUZLUĞU 

Mülkiyyəti Zəbt edəni Mülkiyyətin Sahibi sayırlar. 
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115. HAQSIZ  HAQQ 
Hamının Haqqı müdafiə olunmalıdır. 
Yəni Kapitalist Əməkçi Mülkiyyətinə yiyələnməlidir. 
Hamının Haqqı müdafiə olunmalıdır. 
Yəni Dövlət Əməkçi Mülkiyyətinə yiyələnməlidir. 

 
116. ZORAKI  MÜLKİYYƏT 

Kapitalist Mülkiyyəti əslində Xüsusi Mülkiyyət deyil – Zorakı 
Mülkiyyətdir. 

Çünki burada Kapitalist Əməkçi Mülkiyyətinə Zorla Sahib olur. 
Sosialist Mülkiyyəti əslində Ümumi Mülkiyyət deyil – Zorakı 

Mülkiyyətdir. 
Çünki burada Dövlət Əməkçi Mülkiyyətinə Zorla Sahib olur. 
 

117. İCTİMAİLİK – İNSANİLİK 
İctimailik fetişləşdirilir, ali insani hadisə sayılır. Onun qeyri-insani 

xüsusiyyətləri nəzərə alınmır.  
Əslində isə ictimailiklə insanilik arasında dərin ziddiyyət var. Bu 

ziddiyyət ayrı-ayrı cəmiyyətlərin timsalında bilinir, ancaq ümumən 
ictimailik hadisəsinin timsalında bilinmir. 

İctimailik az qala İnsaniliyin ikinci adı sayılır. 
Bu, xurafat səviyyəli bir Yanlışlıqdır. 
Əslində isə ictimailik – ən çox Maddiyyata yaradı, ruhaniyyata 

yaramadı, İnsaniliyin Təzahürünə mane oldu, İnsansızlığa xidmət 
göstərdi. 

İctimailik – Məziyyət deyil, Zəruriyyətdir. 
 

118. MƏNƏVİ – MADDİ 
Maddini almaq-satmaq olar. Mənəvini almaq-satmaq olmaz. 
Cəmiyyət mənəvi keyfiyyətləri Maddiyyat vasitəsiylə dəyərləndirir. 
Cəmiyyət mənəvi keyfiyyətləri alıb-satır. 
Cəmiyyət İnsanı alçaldır, ancaq yüksəldən görünür. 

 
119. CƏMİYYƏT – ŞƏXSİYYƏT 

I 
İnsan cəmiyyətləşəndə – cəmiyyət Ağalaşır. 
Cəmiyyət İnsana Sahib olanda – İnsan kölələşir. 
İnsan cəmiyyətin ixtiyarına veriləndə – cəmiyyət Müstəbidləşir. 
Cəmiyyət İnsan Aqibətinə yiyələnəndə – İnsan aqibətsizləşir. 
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Cəmiyyət İnsanın maddi güzəranına, şəxsi arzularına, istəklərinə 
Sahiblik eləyəndə İnsan müflisləşir. 

II 
Özünə Sahib olmadan – cəmiyyətə Bağlanmaq olmaz. 
Cəmiyyət İnsanın Taleyini İnsana tapşırmalıdır. 
Onda İnsan cəmiyyətlə bir olar. 

III 
Cəmiyyət – Vasitədir, Məqsəd deyil. 
Məqsəd – İnsanilikdir. 
İnsan İnsanilikdən asılıdır. 
Cəmiyyət İnsaniliyi itirdikdə – İnsana gərək olmur. 
İnsan cəmiyyətdən artıqdır. 
 

120. AZADLIQ – ƏSARƏT 
İnsaniyyətə zidd olan azadlıq – Əsarətdir. 
Ədalətə zidd olan azadlıq – Əsarətdir. 
Həqiqətə zidd olan azadlıq – Əsarətdir. 
 
Yalnız İnsani Azadlıq – Azadlıqdır. 
Yalnız Ədalətli Azadlıq – Azadlıqdır. 
Yalnız Həqiqi Azadlıq – Azadlıqdır. 
 
Azad Müstəbidlik – Əsarətdir. 
Azad Zülm – Əsarətdir. 
Azad Yalan – Əsarətdir. 

 
121. AZADLIQ – İNSANİLİK 

I 
Azadlığın ölçüsü – İnsanilikdir. 
Şəxsi Azadlıq – əslində İnsaniliyə uyğun olan Azadlığın qəbul 

edilməsidir. Çünki İnsanilik – “Müqəddəs Mənafedir”. 
II 

İnsaniliyə tabe olan nə varsa – Azaddır. 
 

122. ƏDALƏTLİ  BİRLİK 
Kapital–Əmək birliyi yarana bilməzdi, çünki ədalətə zidd idi. 
Mülkiyyət–Əmək birliyi yaranmalıdır, çünki ədalətə uyğundur. 
“Əmək Kapitalındır!” – Tələbində Həqiqət yoxdur. 
“Mülkiyyət – Əməkçinindir!” Tələbi Həqiqətdir. 
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123. HƏQİQƏT – AZADLIQ 
“Həyatdan asılı olmayan – Həqiqəti tapmaz” – deyirlər. 
“Həyatdan asılı olan – Həqiqəti tapmaz” – deyirik. 
“Cəmiyyətdən asılı olmayan – Həqiqəti tapmaz” – deyirlər. 
“Cəmiyyətdən asılı olan – Həqiqəti tapmaz” – deyirik. 
“Şəraitdən asılı olmayan – Həqiqəti tapmaz” – deyirlər. 
“Şəraitdən asılı olan – Həqiqəti tapmaz” – deyirik. 
Həqiqət də Azadlığı sevir! 

 
124. İNAM  HƏQİQƏTİ 

I. Dünyada, Həyatda, İnsanda Mütləq Mahiyyət Var. 
II. İnsan Mütləqi Dərk etməyə Qadirdir. 
III. İnsan Mütləq Mənəvi Kamilliyə nail ola bilər. 
IV. İnsan Mütləq Mənada İnsani, Ali Həyat yarada bilər. 

 
125. İNSANİLİK – MADDİ BƏRABƏRLİK 

I 
Sən məndən qabiliyyətsizsən. 
İnsanlıq naminə mən öz qabiliyyətimin bir hissəsini sənə həsr 

edirəm. 
Onun maddi bəhrəsini sənə verirəm. 

II 
Sən məndən qabiliyyətsizsən. 
Ona görə də maddi bəhrənin çoxunu mən qarmalayıram! 
Bu, insanlığa uyğun deyil. Vəhşiliyə uyğundur. 

III 
Birincidə İnsan İnsaniləşir, ikincidə – yırtıcılaşır. 
 

126. İQTİSADİYYAT – CƏMİYYƏT – RUHANİYYAT 
İqtisadiyyatda – İnsan maddi nemətlər istehsalında fəaliyyət göstərir. 

Burada o, öz İnsani Mahiyyətini çox cüzi şəkildə ifadə edir. 
Cəmiyyətdə – İnsan cəmləşir, fərdi xüsusiyyətlərdən məhrum olur. 

Burada o, öz İnsani Müstəqilliyini itirir. 
İnsan özünü Yalnız Ruhaniyyatda (İnamda, İdrakda, Mənəviyyatda, 

İradədə) tapır. 
Ruhaniyyat vasitəsilə o, İqtisadiyyata, Cəmiyyətə təsir edir, onları 

İnsaniləşdirməyə çalışır. 
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127. İNSANLAŞAN CƏMİYYƏT  
 
I 

– Pis cəmiyyəti dəyişmədən yaxşı İnsan yaratmaq olarmı? 
– Yaxşı İnsan pis cəmiyyətdə yaşamağı özünə rəva bilməz, onu 

dəyişdirər. 
– Əvvəl İnsan yaranmalıdır, sonra cəmiyyət dəyişilməlidir? 
– İnsanlaşma pis cəmiyyətin daxilində başlayır və pis cəmiyyəti 

dəyişir. 
– Pis cəmiyyət yaxşı insanın yetişməsinə mane olmazmı? 
– Mane olduğu üçün insanlaşan onu dəyişdirməli olur. 
İnsanlaşma labüd şəkildə pis cəmiyyətlə insan arasında ziddiyyət 

yaradır və həmin ziddiyyət pis cəmiyyətin dəyişməsiylə aradan qalxır. 
Pis cəmiyyəti dəyişdikdən sonra İnsanlaşma – bir pis cəmiyyəti ikinci 

pis cəmiyyətlə əvəz etməkdir. 
İnsanlaşma olmayan yerdə İnsani cəmiyyətdən danışmağa 

dəyməz! 
Pis cəmiyyətin İnsanlaşmadan böyük Düşməni yoxdur, çünki onu 

qorxutmaq olmur, satın almaq olmur, Yer üzündən silmək olmur. 
II 

İnsanlaşma – İnsaniliyin tam Təsdiqi deməkdir. 
Pis cəmiyyət – İnsaniliyə ziddir, bu səbəbdən də dəyişilməlidir. 

 
128. VƏHŞİLİK – İNSANİLİK 

Həyat uğrunda mübarizə əvəzinə – İnsanilik uğrunda mübarizə! 
İnsanilik – həm də İnsani Həyat Tələbidir. 
Həyat İnsanilik səviyyəsinə qalxmır. 
Həyat uğrunda mübarizə – yırtıcılığı artırır, insaniliyi artırmır. 
İnsanilik uğrunda mübarizə – İnsani Həyat yaradır. 

 
129. ÇEVRİLMƏ – DÜZƏLMƏ 

Dünya başı üstə çevriləndə də yaşaya bilir. 
Ancaq onu təzədən ayağı üstə qoymaq çətin olur. 

 
130. XİDMƏT – QİYMƏT 

Xidmətin Qiyməti – Ədalətdir. 
Əgər Xidmət Ədalətə həsr olunursa, o, həqiqidir. 
Əgər Xidmət Ədalətsizliyə həsr olunursa, o, Qeyri-həqiqidir. 
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131. İSTEDAD 
Başqalaşmaq üçün xüsusi imkan. 

 
132. İCTİMAİ  PİLLƏ – İNSANİ  PİLLƏ 

İctimai pillə – əslində İnsaniliyin ən aşağı pilləsidir. Ancaq İnsan 
həmin Pilləyə daim enməli olur. 

İnsan cəmiyyətdə özündən aşağı bilinir. 
 

133. AİLƏ 
İnsaniliyin irsi Doğmalıq biçimi. 

 
134. XALQ 

İnsani Mahiyyət Timsalı. 
 

135. BÖYÜK – KİÇİK 
Böyük – Ruhani yaşı çox olan. 

Kiçik – Ruhani yaşı az olan. 
 

136. ƏNƏNƏ 
Qədimlik yeniliyi. 

 
137. İNSANİLİK  HÖKMÜ 

“Alim hakimiyyətə gəlməlidir!” – deyirlər. 
“Mühəndis hakimiyyətə gəlməlidir!” – deyirlər. 
“Sərkərdə hakimiyyətə gəlməlidir!” – deyirlər. 
“İnsanilik hökmü oxunmalıdır!” – demirlər. 

 
138. İNSANİ BAXIŞ... 

İnsanilikdə irəli çıxmısan, deməli, sənin üçün Maddi geridə qalan 
yoxdur – İnsan var. 

İnsanilikdə Ucalmısan, deməli, sənin üçün Maddi alçalan yoxdur – 
İnsan var. 

İnsanilikdə Zənginləşmisən, deməli, sənin üçün Maddi yoxsul yoxdur 
– İnsan var. 

İnsan olmusan – İnsana İnsani baxımdan yanaşırsan. 
 

139. CƏMİYYƏT – LƏYAQƏT 
Cəmiyyətin aşağı pilləsində dayanıb İnsaniyyətin yuxarı pilləsinə 

çatmaq olar. 
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İnsaniyyətin aşağı pilləsində dayanıb cəmiyyətin yuxarı pilləsinə 
çatmaq olar. 

 
140. İNSANİLİK  ÖLÇÜSÜ 

İnam Mütləqiliyi. 
İdrak Ülviliyi. 
Mənəviyyat Müqəddəsliyi. 
İradə Qətiliyi. 

 
141. SİNFİ  İNSANSIZLIQ 

İctimai Qütblər: 
Yuxarı Sinif – Aşağı Sinif. 
Hakim Sinif – Məzlum Sinif. 
Varlı Sinif – Yoxsul Sinif. 
İnsansızlıq. 
İnsanilik – sinfiliyə ziddir, çünki İnsansızlığa ziddir. 

 
142. NAQİS – XALİS 

I 
Ağıllıyam – deməli, başqasının üzərində yüksəlməliyəm. 
Qabiliyyətliyəm – deməli, başqasının üzərində yüksəlməliyəm. 
Qüdrətliyəm – deməli, başqasının üzərində yüksəlməliyəm. 

 
Ağıllıyam – deməli, başqasını Yüksəltməliyəm. 
Qabiliyyətliyəm – deməli, başqasını Yüksəltməliyəm. 
Qüdrətliyəm – deməli, başqasını Yüksəltməliyəm. 

II 
Ağıllıyam – deməli, başqasından ayrılmalıyam, Təbəqələşməliyəm. 
Qabiliyyətliyəm – deməli, başqasından ayrılmalıyam, 

Təbəqələşməliyəm. 
Qüdrətliyəm – deməli, başqasından ayrılmalıyam, Təbəqələşməliyəm. 

 
Ağıllıyam – deməli, başqasıyla birləşməliyəm, İnsanlaşmalıyam. 
Qabiliyyətliyəm – deməli, başqasıyla birləşməliyəm, İnsanlaşmalıyam. 
Qüdrətliyəm – deməli, başqasıyla birləşməliyəm, İnsanlaşmalıyam. 

 
143. TEXNİKİ  İNKİŞAF 

İnsanın Maddiyyat üzərində Misilsiz Qələbəsi. 
Maddiyyatın İnsan üzərində Misilsiz Hakimiyyəti. 
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144. MÜTLƏQLİ  DƏYƏRİ 
 
I 

İnsanı  istehsalçı kimi qiymətləndirirlər. 
İxtisasçı kimi qiymətləndirirlər. 
İmtiyazçı kimi qiymətləndirirlər. 

Mütləqli kimi qiymətləndirmirlər. 
İnsanda Mütləq Var, onu görmürlər. 

II 
İstehsalatı  İnamdan ayırırlar, 

İdrakdan ayırırlar, 
Mənəviyyatdan ayırırlar, 
İradədən ayırırlar – İnsansızlaşdırırlar. 

İnsanı İnsansızlıqla dəyərləndirirlər. 
İxtisası    İnamdan ayırırlar, 

İdrakdan ayırırlar, 
Mənəviyyatdan ayırırlar, 
İradədən ayırırlar – İnsansızlaşdırırlar. 

İnsanı İnsansızlıqla dəyərləndirirlər. 
İmtiyazı   İnamdan ayırırlar, 

İdrakdan ayırırlar, 
Mənəviyyatdan ayırırlar, 
İradədən ayırırlar – İnsansızlaşdırırlar. 

İnsanı İnsansızlıqla dəyərləndirirlər. 
 

III 
Mütləqlinin Qiyməti İnsanlaşmaqdır. 
Onun başqa Qiyməti yoxdur. 

 
 145. İCTİMAİ  DƏYƏR 

Övladına dahiyanə Atalıq edən bilinmir, Cəmiyyətə “dahiyanə” Ağalıq 
edən bilinir. 

Ailəsinə sədaqətlə Analıq edən bilinmir, Ağasına “sədaqətlə” nökərlik 
edən bilinir. 

Hakim səlahiyyəti bilinir, Övlad Qeyrəti bilinmir.  
Tacir səxavəti bilinir, Dost Ülfəti bilinmir. 
İctimai bilinir.  
İnsani bilinmir. 
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146. YARATMAQ – YAŞAMAQ 
Gözəllik yaradıram – maddiyyat qazanıram, imtiyaz qazanıram. 
Tərəqqi yaradıram – maddiyyat qazanıram, imtiyaz qazanıram. 
 Xudbinliyə xidmət edirəm – İnsanlığa xidmət edən görünürəm. 
Xudbinliyi yaşadıram – insanlığı yaşatmıram. 
Əslində yaşamıram. 
 

147. VƏTƏNDAŞ – İNSANDAŞ 
Vətən – cəmiyyətə bərabər deyil, İnsaniyyətə bərabərdir. 
Bu səbəbdən də Vətəndaşlıq Ləyaqəti – cəmiyyətə Müsbət 

Münasibətlə ölçülmür, İnsaniliyə Müsbət Münasibətlə ölçülür. 
Cəmiyyət Məqsəd deyil – Vasitədir. 
Məqsəd – İnsanilikdir. 
İnsaniliyə zidd olan cəmiyyətə yaxşı münasibət bəsləmək – 

naqislikdir. 
Pis cəmiyyətə qarşı çıxmaq – Vətəndaşlıq ləyaqətidir. 
 

148. İFAÇI – YIRTICI – İNSAN 
Cəmiyyət – İnsan hazırlamır, ictimai ifaçı hazırlayır. 
Məktəb – İnsan hazırlamır, ictimai ifaçı hazırlayır. 
Həyat – İnsan hazırlamır, yırtıcı hazırlayır. 
İnsan Amalda hazırlanır. 
Amalsızlıq – İnsansızlıqdır. 

 
149. ŞƏR – İNSAN 

Daxili Şəri İnsan öldürər. 
Öldürməsə, Şər İnsanı öldürər. 
Xarici Şəri yenə də İnsan öldürər. 
Öldürməsə, Şər İnsanı öldürər. 
“Şərsiz dünya yoxdur!” – deyirlər. 
“Şərli Dünya – Yoxdur!”– deyirik. 

 
150. YAŞAMADAN  ÖLMƏK 

Vəsiqələrə gömülmək. 
İmtiyazlara gömülmək. 
Rütbələrə gömülmək. 
Nişanlara gömülmək. 
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151. NAİLİYYƏT – MƏĞLUBİYYƏT 
Bir dünya əldə etmək üçün bir qarış insanlıqdan keçirsənsə – 

Dünyadan keç! 
Çünki sənin bir qarış məğlubiyyətin bir Dünya qələbəndən böyükdür! 
Çünki İnsanlıq məğlub olursa – Qələbə yoxdur! 
 

152. XUDBİN – MƏĞRUR 
“Mənə çatan neməti heç kəsə vermərəm!” – deyən Xudbindir. 
“Mənə çatan neməti heç kəsdən əsirgəmərəm!” – deyən Məğrurdur. 
 

153. QABİLİYYƏT – İNSANİYYƏT 
Qabiliyyət – insaniliyə bərabər deyil. O, İctimai Faydaya bərabərdir. 
İnsanilik – İnsan olmaq aqibətidir. O, İctimai Faydadan Artıqdır, 

Böyükdür, Yüksəkdir. 
 

154. İDARƏÇİLİK – İNSANİLİK 
Cəmiyyət İnsanı idarə etmir, ictimai münasibətləri idarə edir. 
Cəmiyyət Başçısı İnsanı idarə etmir, cəmiyyəti idarə edir. 
İnsanı  İnsan özü idarə edir. 

 
155. İFAÇILIQ – İNSANLIQ 

İctimai İfaçılıq – insanlığın aşağı səviyyəsidir. 
Burada insanlıq ancaq sezilir. 

 
156. CƏMİYYƏT – BİRLİK 

Varlılar cəmiyyəti olur. 
Savadlılar cəmiyyəti olur. 
İşçilər cəmiyyəti olur. 
İnsanlar cəmiyyəti olmur. 
İnsanlar Birliyi olmalıdır. 
 
157. MADDİYYAT – İDEAL 

Maddi yüksəliş – maddi məhrumiyyətə son qoyur.  
Ancaq  İnam yaratmır. 

Ədalət yaratmır. 
Həqiqət yaratmır. 

Yəni İnsan yaratmır. 
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158. VARİDAT – RUHANİYYAT 
Varidat sayılan nə varsa – ruhaniliyini itirir.  
Varidat sayılan nə varsa – alınıb-satılır. 

 
159. ZƏNGİNLİK – MADDİ  TƏRƏQQİ 

Maddi Tərəqqi – Maddi Zənginlik yarada bilər, Ruhani Zənginlik 
yarada bilməz. Ruhani Zənginliyi Şəxsiyyət özü yaradır. 

 
160. CƏMİYYƏT – MƏCBURİYYƏT 

Cəmiyyət Razılıq əsasında yaranmayıb, Məcburiyyət əsasında 
yaranıb. 

İnsanlar cəmləşməyə məcbur olublar. 
 

161. CƏMİYYƏT – İNSAN 
Cəmiyyət İnsani  Naqisliklə barışır. 

Yırtıcılıqla barışır. 
Hərcayiliklə barışır. 
Xudbinliklə barışır. 
Hərisliklə barışır. 

Bu səbəbdən də cəmiyyət – İnsanı insaniləşdirmir, onu heyvanilik 
səviyyəsində saxlayır. 

İnsan – İnsani Naqisliklə barışmır. 
Yırtıcılıqla barışmır. 
Hərcayiliklə barışmır. 
Xudbinliklə barışmır. 
Hərisliklə barışmır. 

Bu səbəbdən də İnsan – insaniləşir, heyvanilikdən ayrılır. 
İnsani naqisliklə barışmayan İnsan cəmiyyətlə də barışmır. 
 

162. QABİLİYYƏT – ƏDALƏT 
“Qabiliyyətlinin Varlanması – Ədalətdir!” – deyirlər. 
“Qabiliyyətlinin imtiyazlaşması – Ədalətdir!” – deyirlər. 
“Varlanma – ədalətsizlikdir!” – deyirik. 
“İmtiyazlaşma – ədalətsizlikdir!” – deyirik. 
Çünki Varlanma – Yoxsullaşma yaradır. 
Çünki İmtiyazlaşma – İmtiyazsızlıq yaradır. 
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163. MƏRHƏLƏLƏR 
Məxluqun mükafatı – Varidat. 
Adamın Mükafatı – Şöhrət. 
İnsanın Mükafatı – Kamillik. 

 
164. SİYASƏT – İNSAN 

Siyasətdə  Ölkə var. 
                  Dövlət var. 
                  Təbəqə var. 
İnsan Yoxdur. 
 
165. KAMİL  ÜSTÜNLÜYÜ 

Kamil hamının üstünlüyünə çalışır.  
Bu səbəbdən də o, hamıdan üstündür. 

 
166. KAMİL  BİRİNCİLİYİ 

Kamil hamını Birinci görmək istəyir. 
Ona görə də o, hamıdan Birincidir. 

 
167. KAMİL  NADİRLİYİ 

Kamil hamını Nadir görmək istəyir. Ona görə də Nadirdir. 
 

168. KAMİLLİK  ZİRVƏSİ 
Kamil – Cəmiyyətdə İmtiyaz Zirvəsi fəth etmir. 
İnsanilik Zirvəsinə yüksələn – Cəmiyyət  Zirvəsinə enməz! 
 

169. TƏZADLI  BAXIŞLAR 
I 

İnsanın Bacarığını sevirəm – yəni özünü sevmirəm, qazancını 
sevirəm. 

İnsanın özünü sevirəm – yəni Ucalığını sevirəm.  
II 

Cəmiyyətdə Birinci olmaq istəyirəm –  
İnsanlardan yüksək görünmək istəyirəm. 

İnsanilikdə Birinci olmaq istəyirəm – İnsan olmaq istəyirəm! 
III 

Ali Təbəqəyə məxsus olmaq istəyirəm – 
Adi təbəqədən fərqlənmək istəyirəm. 
İnsan olmaq istəyirəm – Təbəqələrdən Üstün olmaq istəyirəm. 
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170. ƏN NADİR  İSTEDAD 
İnsanlıq istedadı. 

 
171.  İSTEDAD  MEYARI 

Yalnız cəmiyyətə gərək olan istedad – kiçikdir! 
İnsaniyyətə gərək olan istedad – böyükdür! 
Cəmiyyət kiçik istedadı sevir, böyük istedadı lənətləyir. 

 
172. İNSAN  İTKİSİ 

Kapitalizm – İnsanı həyat uğrunda döyüşdə itirdi. 
Sosializm – İnsanı Ümumi dövlət xidmətçiliyində itirdi. 
İnsan cəmiyyətdə itib – Amalda yaşayır –  
özünü tapacaq, özünə çatacaq! 

 
173. İNAMSIZLIQ – İNAM 

Cəmiyyətin İnsan yaratmağına İnam qalmadı. 
İnsansız cəmiyyətin ədalətli olacağına İnam qalmadı. 
İnsana İnam qaldı. 
İnsan özünü yaradacaq! 
İnsan özünə layiq Birlik yaradacaq! 
Yalnız İnsani Birlik Ədalətli ola bilər. 
 

174. İNSANLIQ  VAXTI 
Təzadlı Bəşər! 
Tarixin Qədim, nailiyyətlərin Zəngin, fəqət Mütləqdən kiçik! 
Zahirə uymusan – Batindən uzaqlaşmısan! 
Cismaniyə uymusan – Ruhanidən uzaqlaşmısan! 
Heyvandan ayrıla bildin. 
İnsanlıq vaxtıdır! 
 
... Dağlar aşdım, Məskənə çatdım, Həqiqəti tapdım. 

 
 

7-ci ilin İşıq ayı. 
(May, 1985) Bakı. 
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RƏMZLƏR 
 

(Doqquzuncu  Müqəddəs  Kitab) 
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    1.AYIQ – KEFLİ.  Kefli İsgəndəri eşitmədilər. Çünki kefli idilər. 
İçərilərində ayıq olan bircə adam vardı: Kefli İsgəndər. 

2.MƏCNUNLUQ.  Məcnun əslində Mütləqi sevirdi. Ancaq elə bilirdi 
Leylini sevir. 

3.QURAN. İdraki baxımdan – cəfəngiyyatdır.  
Ancaq orda Məhəmmədin Heyrətli və Müqəddəs Harayı yaşayır. 
Həmin Haray – Quranı yaşadır.  
4.PROMETEY “RÜSVAYÇILIĞI”. Prometeyi od oğrusu adlandırıb – 

rüsvay eləmək olar. Təki düşmən peyda olsun! 
5.DİNİ XURAFAT. O Dünya xülyası. 

       Yeri-göyü yaradan Allah ideyası.  
İki böyük yalan.  
6.NƏSİMİ. Zəmanəsini saymadı. Dərisini soydular. 
7.QANDİ. Siyasəti müqəddəsləşdirmək istədi – öldürüldü. 
8.MUĞAM. Pillə-pillə, addım-addım Mütləqə yüksəlmək, Mütləqə 

qovuşmaq, Mütləqləşmək! 
9.AŞIQ SƏNƏTİ. Mərdlik və incəlik. 

    Qılınc şaqqıltısı və ləlimək. 
10.ƏRƏB RUHU  (Musiqi əsasında). Təzadlı, gah qalxan, gah enən, 

dalğalı, çılğın, haykırtılı! 
11.TÜRK RUHU  (Musiqi əsasında). Rəvan, Bütöv, Dəyişməz, 

Sabit, Səbatlı, Həzin, Sərt, Məsum, Qəti. 
12. AXİLLESİN DABANI. Axilles – Allah ola bilərdi. 
Bu səbəbdən də Daban xəyanəti törədildi. 
İstəmədilər ki, insan Allah olsun. 
13.HERAKL HÜNƏRİ. Allah olmaq üçün Allahlığını Allahlara 

göstərməlisən. 
Herakl Allahlığını sübut etdi. 
Yarımallah idi – Allah sayıldı.  
14.PEYĞƏMBƏR QƏBAHƏTİ. 4 arvada yiyələnən Məhəmməd 

unutdu ki, varisləri 400 arvada yiyələnəcək və hərəmxana murdarlığı 
yaranacaq. Məhəmmədin balaca səhvi Şərqi bədnam etdi. 

15.“İLİADA”. Həyat haqqında dastan. 
16.“ODİSSEYA”. Məişət haqqında dastan. 
17.OTELLO İNAMI. Otello inanmırdı ki, onu aldadarlar. Bu səbəbdən 

də Yaqo onu aldatdı.  
Otello özünə həddən artıq inandığı üçün aldandı. 
18.İSGƏNDƏR ÖLÜMÜ. – Mənə kömək edin, alimlər, filosoflar – 

qoymayın ölüm! 
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Xəzinədar, xəzinəmi yoxsullara payla – Allahlara dua oxusunlar – 
ölməyim! 

Öldürməyi bacarırdı İsgəndər,  ölməyi bacarmadı. 
19.SOKRAT “GÜNAHI”. – Cavanları yolundan azdırır. 
– Allahları danır. 
Bütün filosoflara oxunan ittiham! 
20.ARİSTOTEL “HƏQİQƏTİ”. – Platon mənə əzizdir, ancaq Həqiqət 

ondan da əzizdir. 
Nankor tələbələrin əzbərlədiyi kəlam. 
21.JAVER HƏYATI. Javeri yaşadan Jan Valjanın “cinayətiydi”. 
Həmin “cinayət” ölən kimi Javer də öldü. 
22.MƏHƏMMƏD – İSA. Məhəmmədin Əbu-Bəkr kimi taciri, Xalid kimi 

sərkərdəsi vardı.  
İsanın heç nəyi yox idi.  
Buna görə də İsa Məhəmməddən qüdrətliydi! 
23.KOROĞLULUQ. Koroğlu Həmzəyə inanmasaydı – Koroğlu yox, 

Həmzə olardı. 
24.DİV ÜRƏYİ. Divin ürəyi özündən kənardadır, bu səbəbdən də 

qəddarlığında sərbəstdir.  
25.UŞAQ GÖZÜ. Uşaq kralın lütlüyünü ona görə gördü ki, həyata öz 

gözüylə baxdı. 
26.ÇEXOV. “Altı nömrəli palata”.  
Mənəvilərin yeri – dəlixanadır, qeyrilərin yeri – cəmiyyət! 
27.YAN QUS. Məsumluğun müqəddəslik səviyyəsi. 
28.BAB. Meyidini itlərə yem elədilər, itlər! 
29.HACI MURAD. Ölməliydi! Nə Şamilə silahdaş ola bildi, nə 

Nikolaya kölə. 
30.ROMANIN SÜQUTU. Sezar  ölən günü Romanın ölümü başlandı.  
Ancaq Roma imperiyası bu hadisədən sonra yarandı... 
31.OYUNA SƏCDƏ. Aktyorlara səcdə – oyuna səcdədir.  
                                  İdmana səcdə – oyuna səcdədir. 
Müasirlər – oyuna tapınırlar. 
32.KVAZİMODO. Əgər Kvazimodo sevilsəydi – qadınlar allaha 

bərabər olardı. 
33.NİZAMİNİN İSGƏNDƏRİ. Fateh ola bilməyən. 
34.NİZAMİNİN BƏHRAMI. Əyyaş ola bilməyən. 
35.BÜLBÜL GÖZƏLLİYİ. Bülbül gözəldir, ancaq gözəlliyi görünmür. 

Çünki Aşiqdir. 
Aşiqin gözəlliyi görünməz, eşqi görünər. 
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36.SPARTAK. Qul olmaq istəmirdi. Bu “cinayətdən” ötrü dara 
çəkdilər.  

37.PEYĞƏMBƏRLİK AQİBƏTİ. Peyğəmbərlər getdilər – natiqlər 
qaldılar, alimlər qaldılar, şairlər qaldılar. 

Dağ uçdu – daşlar qaldı. 
38.ALLAHLILAR. “Mənəm Allah!” – deyənlər  əslində Allahı ən çox 

sevənlərdir. 
39.İSANIN ANASI. Məryəm – adi qadın idi, ancaq İsanın anasıydı.  
Bu səbəbdən də isaçılar onu müqəddəsləşdirdilər. 
İsanın anası – adi qadın ola bilməzdi! 
40.QƏRB UÇURUMU. Kafka, Coys bədbinliyindən sonra Uçurum 

gəlir. 
Ekzistensializm sitəmindən sonra Uçurum gəlir. 
Qərb uçurumamı düşəcək, gerimi qayıdacaq,  yoxsa Şərqəmi üz 

tutacaq?.. 
41.MƏHKUM HAKİMLƏR. Kafka və Coys bəşəri Məhkəmə ayağına 

çəkdilər. Ancaq hakim ola bilmədilər. Çünki İnamsız idilər, Amalsız 
idilər. 

Məhkumlardan artıq deyildilər. 
42.QEYRƏTSİZLİK ÇEŞİDLƏRİ. İnsan təkcə ağlaya-ağlaya 

qeyrətsiz olmur. O, həm də gülə-gülə qeyrətsiz olur. 
43.DON JUAN “QƏLƏBƏSİ”. Kişilər öz həmcinsləri üzərində qələbə 

çalmayanda qadınlar üzərində qələbəsiylə qürrələnirlər.  
Erkəklik – kişilik sayılır. Dişilik – qadınlıq sayılır. 
44.CƏMİYYƏT ZƏNCİRİ. İnsanı zəncirləyən cəmiyyət sərsəridir.  
Sərsəri cəmiyyəti zəncirləyərlər. 
45.BİÇİM – MƏZMUN. Adi Həyat – Biçim. Ali Həyat – Məzmun. 
46.İTİ GÖZ. Zülmətə düşənlərin Gözü daha iti olmalıdır. 
47.ZİNDANLILAR. Zindanlılar üçün Zindandan başqa Dünya yoxdur. 

Zindanlıların Ruhu kordur.  
48.YAŞAMAMAQ!  Körpə yaşamır – yerimək öyrənir. 

Cavan yaşamır – yaşamaq öyrənir. 
Yetkin yaşamır – yaşamaq uğrunda çarpışır. 
Qoca yaşamır – yaşamaq üçün çalışır. 

49.ÖLMƏZLƏRİN ÇOXU. Çiçək Qurusu – Herbari. 
50.CƏMİYYƏT – ÜLVİYYƏT. Həyatda Ülvi nə varsa – Cəmiyyətdən 

üstündür. Bu səbəbdən də cəmiyyət Ülviliklə əbədi müxalifdir. 
51.İKİLİ DÜNYA. Hamletçilik: Dünya Ali Mənasından ayrılıb. 

    Don Kixotçuluq: Mənadan başqa Dünya yoxdur. 
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52.ÖLÜMÜN QİYMƏTİ. Sokratın Ölümü Dünyanı sarsıtmadı. 
Çünki Sokratın şəxsində Fikrə qıydılar. 
İsanın ölümü Dünyanı sarsıtdı. 
Çünki İsanın şəxsində Ruha qıydılar. 
53.NERON – PAVEL. Neron Paveli Cismən öldürməsəydi, Pavel 

Neronu mənən öldürəcəkdi. 
54.ALLAHLAR. Homerin Allahı – Adam.  İsanın Allahı – İnsan. 
55.ŞƏRİN SƏYİ. Həqiqətçilərin sinələrinə dağ çəkdilər. Sinə Dağı 

müqəddəsləşdi. 
56.PEYĞƏMBƏR TALEYİ. Kimliyini çarmıxa çəkiləndən sonra 

bildilər. Çarmıx müqəddəsləşdi. 
57.HOMERİN DEMƏDİYİ. İnsan öz taleyini kənardakı qüvvəyə 

tapşıranda oyuncağa çevrilir. 
58.EDİPİN GÖRMƏDİYİ. İnsanın taleyini əvvəldən hazırlayırlar... 
59.HƏYAT – HƏYATDAKILAR – AMAL. Həyatdakı Ocaqlar gec-tez 

sönür. Ancaq Həyat Ocağı daim yanır. Həyat Ocağı başqa Ocaqları 
yandırıb kül eləyir. Ancaq Amal Ocağına gücü çatmır. 

60.HƏYAT SAKİNLƏRİ. Həyatı sevənlər.  
    Həyata yiyələnənlər. Həyata enənlər.  

61.QƏLƏBƏ – MƏĞLUBİYYƏT. Qədim Roma əslində Karfageni 
yerlə yeksan edəndə yerlə yeksan oldu. 

62.İNSAN OLMAYAN. Qədim Romalı qulu insan saymadı, ona görə 
də özü İnsan olmadı. 

63.NİTSŞE. Yırtıcılıq carçısı. 
64.HEGEL. Məntiqli Dünya yaradıcısı. 
65.KANT. Dünyanın Zəkada itməsi. 
66.SPİNOZA. Mütləqləşən təbiət. 
67.PLATON. Kölgələşən Həyat. 
68.BUDDA. Öldürülən Həyat – Kamilləşən İnsan. 
69.ZƏRDÜŞTÇÜLÜK. Əsatirdən yaranan Din. 
70.İSLAM. Dindən yaranan əsatir. 
71.İSAÇILIQ. Ölümdən yaranan dirilik. 
72.SUFİLİK. Ruhani kamillik İlahiliyi. 
73.HÜRUFİLİK. İnsanın İlahi var olması. 
74.ALLAH. Əslində anti Mütləq. İnamın Xurafat Biçimi. 
75.ATEİZM.  Allaha Şübhə pərdəsi altında – Mütləqə Şübhə. 
                     Dinə Şübhə pərdəsi altında – Müqəddəsliyə Şübhə.  
76.KİLSƏ. Maddiləşən “Müqəddəslik”. 
77.MƏSCİD. Mütiləşən “İnam”. 
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78.DİNİ BAYRAMLAR. Kədərli Bayağılıq. 
79.DİNİ MATƏMLƏR. Kütləvi Zarıma Səfaləti. 
80.ŞAXSEY – VAXSEY. Vəhşi Ehtizaz. 
81.RƏSMİ NÜMAYİŞLƏR. Sürüləşənlər axını. 
82.DÖVRAN MÜQƏDDƏSLƏRİ. Nisbi Mütləqlər. 
83.MÜKAFAT LƏYAQƏTİ. Maddi Ruhanilik. 
84.YUBİLEY SƏXAVƏTİ. Rəsmiləşən şöhrətpərəstlik. 
85.RÜTBƏ “ÜLVİYYƏTİ”. İfaçılıq ölçüsü. 
86.VƏSİQƏ KƏRAMƏTİ. Möhürlənən qabiliyyət.  
87.ZORLA SƏDAQƏT. Xəyanət. 
88.DOĞMALIQ.  Cismani doğmalıq – cismin yaratdığı. 

    Ruhani doğmalıq – ruhun yaratdığı. 
Birinci – təbiətin məhsuludur, ikinci – insanın. 
89.DÜNYA – MƏNA. Dünya – cismanidir.  

                                       Dünyanın Mənası – ruhanidir. 
90.VƏTƏN. Ruhun gördüyü.  

                        Ruhun sevdiyi.  
                        Ruhun inandığı.  

Torpağın Ali Mənası.  
Tarixin Ali Mənası.  
Mütləqin yaxınlığı. 
91.VƏTƏNSİZLİK. Doğulduğun yer sənə doğma deyilsə, Doğmalar 

sənə doğma deyilsə,  Vətənsizsən! Vətənsiz yaşamaq olmaz! 
Vətəni axtar – tap, tapmasan – yarat. 
92.MÜQƏDDƏSLƏR. Sel kimi axdılar Dünyaya. Sel kimi çəkildilər 

Dünyadan! 
 Sel olmağı gözləyirlər – Təzədən axsınlar Dünyaya!  
Yusunlar Dünyanın Çirkabını. 
93.UÇAN BİNALAR.  Qəddarlıq üzərində Bina ucaltdılar.  

                                        Qorxu üzərində Bina ucaltdılar. 
Yalan üzərində Bina ucaltdılar.  
İnsanlıq üzərində Bina ucaltmadılar. 

Buna görə də Tarixi Binaların hamısı uçdu. 
94.GEDƏNLƏR – GƏLƏNLƏR. İsa getdi – Borçia gəldi. 
Şəhvət həqarətində qızına ərlik elədi. 
Məhəmməd getdi – Yezid gəldi. Şöhrət həqarətində dindaşını tikə-

tikə doğradı. 
Müqəddəsçilər getdi – həqarətçilər gəldi. 
95.BABƏKLİK. Azmanla Döyüş Fərəhi. 
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96.YAN QUS. Həqiqi Yanan. 
97.NAPOLEON. Tarixə yarayan xudbinlik. 
98.HİTLER. Mistik qatil. 
99.STALİN. Dahi kommunist Diktatoru. 
100.TOLSTOYÇULUQ. Peyğəmbər müavinliyi. 
101.DOSTOYEVSKİ. Xəstə bəşər haqqında hekayət. 
102.ŞEKSPİR. İdeal həyatilik. 
103.BAYRON. Möhtəşəm bədbinlik. 
104.BETHOVEN. Taledən üstün. 
105.MOTSART. Sevincə tərəf qaçan körpə. 
106.BAX. Müqəddəs Ruhani Hallar Ahəngi. 
107.RAFAEL. Səmalaşan Yer. 
108.MİKELANCELO. Allahlaşan İnsan. 
109.LEONARDO DA VİNÇİ. Əsrarlaşan qadınlıq. 
110.“KİTABİ – DƏDƏ QORQUD”. Qoçaq günlər həsrəti. 
111.BALZAK. Üzdəkini görən. 
112.GÖTE. Üzdəkinə inanmayan. 
113.CORDANO BRUNO. Canından keçə bilən. 
114.QALİLEY. Canını qurtara bilən. 
115.DARVİN. Mahiyyətdən ayrılmış təbiət. 
116.KOPERNİK. Yerin “yerində oturdulması”. 
117.ŞOPEN. İntim Ülvilik. 
118.FRANSA İNQİLABÇILARI. Qırğın Şərinin qurbanları. 
119.MARKSİZM. Mülkiyyətsizlik səadəti. 
120.HEYVANİLİK – İNSANİLİK. Ruh bədənə tabe olanda – 

Heyvanilik peyda olur. Bədən Ruha tabe olanda – Ruhanilik peyda olur. 
121.MEDEYA. Arvadlığın Analığı üstələməsi. 
122.ZEVS. Müqəddəs Hərcayi. 
123.APOLLON. Zəkaya Allahlıq eləyən. 
124.YUNAN İDEALI. Çoxcəhətli Qeyri-Kamillik. 
125.HİND İDEALI. Birtərəfli kamillik. 
126.YUNAN SƏMAVİLİYİ. Yer. 
127.HİND YERİ. Səma. 
128.VENERA. Məhəbbətə İlahəlik eləyən. 
129.YUNAN XƏYALI. Gerçəkliyə bərabər olan.  
130.HİND XƏYALI. Mahiyyətə bərabər olan. 
131.HÜRMÜZD. İşıqlılar. 
132.ƏHRİMƏN. Zülmətlilər. 
133.İBLİS. Adamda yaşayan – İnsanda ölən. 
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134.MƏLƏK. Anaya bənzəyən. 
135.TİLSİM. Şübhə. 
136.SİMURQ QUŞU. İnam. 
137.QUYU. Naşılıq. 
138.CƏHƏNNƏM. Qəbahətin yaratdığı. 
139.CƏNNƏT. Səfalətin yaratdığı. 
140.ELM. Cismani münasibətlər haqqında Bilik. 
141.FƏLSƏFƏ. Ruhani münasibətlər haqqında Təlim. 
142.ALİM. Bilən. 
143.FİLOSOF. Görən. 
144.ELMİ CƏHALƏT. Kainatı tanımayan. 
145.FƏLSƏFİ CƏHALƏT. İnsanı tanımayan. 
146.PLATONİZM. Hindli təfəkkürü. 
147.ŞUMER. Bəşərə yarayan – Özünə yaramayan. 
148.FÜZULİ. Məhəbbət Səhrasına çəkilən. 
149.NİZAMİ. Şeirə sahib olan. 
150.NƏSİMİ. Özünü Tanıyan. 
151.NƏİMİ. Mütləq Mömin. 
152.ÇİNGİZXANLAR – TEYMURLƏNGLƏR. Heç nəyə Sahib 

olmayanlar. 
153.ƏRƏB SƏADƏTİ. Məhəmməd. 
154.TÜRK FƏLAKƏTİ. Peyğəmbərsizlik. 
155.ƏRƏB MƏĞLUBİYYƏTİ. Xilafət. 
156.PAPAÇILIQ. Murdarlaşan İsaçılıq. 
157.LÜTERÇİLİK. Adiləşən İsaçılıq. 
158.RUS ÇARLIĞI. Qoyunlaşan əhali – Canavarlaşan Hakim. 

        Əşyalaşan əhali – Harınlaşan Hakim. 
159.KALİQULA. Mütləq Hakimiyyət rəmzi. (Atını nazir təyin etmişdi). 
160.İMPERİYA AQİBƏTİ. İmperiyalar dəhşətli Vətənsizlik yaradır. 

Buna görə də məhv olur. 
161.ZÜLM. Mütiliyin Qiyməti. 
162.İNQİLAB. Mütiliyin astarı. 
163.İNTİBAH. İnsanlaşma... 
164.İNQİLAB – İNTİBAH. İnqilab Külək tək əsir.  

      İntibah – Ağac tək bitir. 
165.DƏRK OLUNMAMIŞ HƏQİQƏT. Öldürən – ölür. 

Yaşadan – Yaşayır. 
Düşməni öldürərlər – Yəni Vətən yolunda ölərlər. 
Dostu yaşadarlar – Yəni Vətən üçün yaşayarlar. 
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166.NADİR ƏCAYİBLİK. Döyüş – yırtıcılıq ehtizazı yaradır. 
Döyüş – insandakı yırtıcılığa meydan açır. 
Bu baxımdan o, Antiinsanidir. 
Döyüş – həm də qorxmazlıq, mətanət, iradə rəmzidir. 
Döyüşdə Mənəviliklə Yırtıcılıq birləşir. 
“Yırtıcı mənəvilik”  yaranır. 
Nadir əcayiblik yaranır. 
Döyüş məcburiyyəti İnsanlığa baha başa gəlir. 
167.FORMALAŞAN HƏYAT.  
İdman – Məqsədə çevrilmiş Vasitə. 
Rütbə – Məqsədə çevrilmiş Vasitə. 
Vəzifə – Məqsədə çevrilmiş Vasitə. 
Vəsiqə – Məqsədə çevrilmiş Vasitə. 
İqtisadiyyat – Məqsədə çevrilmiş Vasitə. 
Cəmiyyət – Məqsədə çevrilmiş Vasitə. 
168.TƏVAZÖKARLIQ. Ləyaqətli Məğrurluq. 
169.MƏĞRURLUQ. Müqəddəsliyə Səcdə. 
170.TOLSTOY SÖZÜ. Mütləqin nişanələri necə gözəldir! 

 Həyat Mütləqlə müqayisədə necə sönükdür! 
171.FLOBER ETİRAFI. Cəmiyyət heç madam Bovariyə də yaramır.  
172.DOSTAYEVSKİ FƏRYADI. Allahsız İnsan – Yetimdir. 
173.MOPASSAN MƏLUMATI. Kişilər qadınlara bədənlərini satmağa 

başladılar. 
174.NİTSŞE YALANI. “Pişik olmaqdansa, Şir olmaq yaxşıdır!” 
Nə pişikdən, nə də şirdən İnsan olmaz! 
175.RUSSO XÜLYASI. “İnsan anadan xeyirxah doğulur – ancaq 

cəmiyyət onu pozur!” 
İnsan anadan xeyirxah doğulsaydı – qəddar cəmiyyət yaratmazdı. 
176.ÜMUMİÇİLƏR. “Bütün bəlaların səbəbi – xüsusi Mülkiyyətdir!” – 

dedilər. 
“İnsaniyyətdir” – demədilər. 
177.NOVRUZƏLİ. Poçt qutusuna düşən! 
178.SABİR. Gülə-gülə qamçılayan! 
179.FƏRHAD. Xəyanətlə mükafatlanan. 
180.EKZİSTENSİALİZM CƏFƏNGİYYATI. “Dünya (İnsani Dünya) – 

cəfəngdir!” – deyirlər. 
İnsanın günahını Dünyanın üstünə yıxırlar. 
Bəs Kamil İnsan bu cəfəng Dünyanı necə yaratdı? 
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181.MADDİYYATÇI YALANI. “Maddi Tərəqqi Mənəvi Tərəqqinin 
əsasıdır!” – dedilər və maddiyyat yürüşündə İnsaniliyi itirdilər. 

182.NAİLİYYƏT. Çarizmi məhv etdilər, ancaq Çar İmperiyasını 
qoruyub saxladılar. 

183.ÜMUMİÇİ MƏNTİQİ. Heç kəs heç nəyə malik olmayanda hər kəs 
hər şeyə malik olacaq! 

184.AZƏRBAYCAN. Türklərin əzəli Vətəni! 
185.PYOTR RUSİYASI. Antidemokratik Avropa. 
186.DEKABRİZM. Demokratik Avropa uğrunda döyüş. 
187.KAPİTALİZM. Şəxsi Mülkiyyət və demokratiya. 
188.SOSİALİZM. İctimai Mülkiyyət və totalitarizm. 
(Mütləq Dövlət Hakimiyyəti). 
189.FAŞİZM. Milli zadəganlıq, sosial-darvinizm (Güclünün gücsüz 

üzərində “haqqı”), fürerçilik (rəhbərçilik), terrorçuluq. 
190.SOSİAL-DEMOKRATİZM. Təbii şəkildə sosialistləşən 

kapitalizm. 
191.SİVİLİZASİYA VƏDİ. Şəxsiyyət Haqqı.  
Demokratiya, Maddi Tərəqqi, Elmlik. 
192.İRQÇİLİK. Yırtıcı “Üstünlüyü”. 
193.TEXNİKİ MÖVHUMAT. Maşına tapşırılan Bəşər. 
194.SƏNAYE CƏMİYYƏTİ. Maşınlaşan Həyat. 
195.SƏNAYE ZƏRURİYYƏTİ. İnsaniliyə gərək olmaq. 
196.RUHANİ NƏŞƏ. Ruhu Hərcayi Nəşədən qorumaq. 
197.RUHANİ SEVİNC. Ruhu Hərcayi Sevincdən qorumaq. 
198.RUHANİ MÜNASİBƏT. İnsanlaşdırmaq. 
199.RUHANİ QƏLƏBƏ. İnsanlaşmaq. 
200.RUHANİ LƏYAQƏT. İmtina. 
201.RUHANİ DAVRANIŞ. Müqəddəslik. 
202.RUHANİ CƏMİYYƏT. İnsanlar cəmiyyəti. 
203.RUHANİ İNKAR. İnsanlığın Təsdiqi. 
204.RUHANİ TƏSDİQ. Heyvanlığın İnkarı. 
205.SƏCİYYƏLƏR. Şah – Hökmlü.  

                                    Sərkərdə – Qılınclı. 
                                    Alim – Bilikli.  
                                    Şair – Sözlü.  
                                    Peyğəmbər – Ruhlu. 

Şah başqa biçimdə bu gün də yaşayır. 
Sərkərdə başqa biçimdə bu gün də yaşayır. 
Alim başqa biçimdə bu gün də yaşayır. 
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Şair başqa biçimdə bu gün də yaşayır. 
Peyğəmbər yaşamalıdır, yaşatmalıdır. 
206.ŞÖHRƏT – QÜDRƏT.  
Şöhrət olmasaydı – Qüdrət olardımı? 
Şöhrət olmasaydı – Şöhrətdən böyük Qüdrət olardı. 
207.ŞÖHRƏT – HÖRMƏT.  
Şöhrət olmasaydı – Hörmət olardımı? 
Şöhrət olmasaydı – Şöhrətdən böyük Hörmət olardı! 
208.MÜƏLLİMLƏR – FATEHLƏR. İsa həyatıyla öyrətdi. 

        Məhəmməd Harayıyla öyrətdi. 
İsgəndər Qılıncıyla Fəth etdi – Öyrətmədi. 
Napoleon Qılıncıyla Fəth etdi – Öyrətmədi. 
Zorla Bəşəri Fəth etmək olar – Öyrətmək olmaz. 
209.SEZAR – POMPEY. Dost idilər. Hakimlik üstündə Düşmən 

oldular. 
Hakimliyə yaradılar – Dostluğa yaramadılar. 
210.NERONUN ANASI. Neronu doğduğu üçün Neron tərəfindən 

öldürüldü. 
211.ARXİMED ƏRKİ. – Fatehə deyin gözləsin, məsələni həll edib 

qurtarım! 
...Fatehə hörmətsizlik üstündə başını bədənindən ayırdılar... 
212.SEZARIN QATİLİ. Brut əslində Sezara əl qaldırmadı – 

Müstəbidliyə əl qaldırdı. 
Ancaq Müstəbidliyi məğlub edə bilmədi. Özü məğlub oldu. 
213.QƏDİM ROMALI. Öldürməyi bacaran, ölməyi bacaran, hakimliyi 

bacaran, fatehliyi bacaran, İnsanlığı bacarmayan. 
214.İSANIN HƏMVƏTƏNLƏRİ. – “İsanı öldürtməsən, İmperatora 

yazacağıq ki, İmperiya düşmənini qoruyursan!” 
İsanın Həmvətənləri Əcnəbi Hakimini İsanı öldürtməyə məcbur 

elədilər... 
215.ROMA  FƏLAKƏTİ. Canavardan südəmmişlər. 
216.XALQ – XALQLAR.  
I. “Dünyaya Ağalıq eləməyən xalq – xalq deyil!” – deyirlər. 
“Dünyaya Ağalıq eləyən xalq – xalq deyil!” – deyilməlidir. 
II. “Ağalıq eləmirəm – Müəllimlik eləyirəm!” – deyirlər! 
“Zorla Müəllimlik eləmək olmaz!” – deyilməlidir. 
“Ağalıq eləmirəm – Qəyyumluq eləyirəm!” – deyirlər. 
“Qəyyuma ehtiyacı olan xalq – xalq deyil!” – deyilməlidir. 
“Ağalıq eləmirəm – Xilaskarlıq eləyirəm!” – deyirlər. 
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“Xilaskara ehtiyacı olan xalq – xalq deyil!” – deyilməlidir. 
Xalq varsa – Ağa Yoxdur, Zorakı Müəllim Yoxdur, Qəyyum Yoxdur, 

Xilaskar Yoxdur! 
217.ÇAĞLAR. Məhəmmədin Dəli sayılan çağı. İsanın çarmıxa 

çəkilən çağı. Sokratın zəhər içirtdirilən çağı.Yan Qusun, Cordano 
Brunonun, Janna d’Arkın tonqalda yandırılan çağı. 

Nəsiminin Dərisi soyulan çağı.Naşılığın Məğlubiyyət çağı. 
218.ZƏRDÜŞT SÜRGÜNLÜYÜ. Hürmüzd sürgünlüyü. 
219.XƏYYAM. Həyatın Mütləq Dəyəri. 
220.FİRDOVSİ. Qüvvətə Səcdə. 
221.SƏDİ. Nəsihət şeriyyəti. 
222.HAFİZ. Məhəbbətə sığınan. 
223.CƏLALƏDDİN RUMİ. Şairanə Peyğəmbərlik. 
224.NİZAMİ GƏNCƏVİ. Dünyalaşmaq qüdrəti. 
225.FÜZULİ. Məhəbbətləşmək ülviyyəti. 
226.NƏSİMİ. Mütləqə Yüksəlmək Müqəddəsliyi. 
227.XAQANİ. Zindanlanan – İnsanlanan. 
228.ZÖHHAK. Zülm Şəhvəti. 
229.MƏZDƏK. Büt qıran. 
230.YUXU. Qan tökənlər, zülm edənlər, ev yıxanlar, qəsd edənlər, 

qəsb edənlər çox yaşasaydılar, ayılardılar; görərdilər ki, yaşamayıblar. 
231.MUSA PEYĞƏMBƏR. Xalqını Misir əsarətindən qurtardı – 

Farisey əsarətinə saldı. 
232.HEROSTRAT. Özünü şöhrətləndirmək istədi – yandırdığı 

Məbədin şöhrətini daha da artırdı. 
233.TARİXİN ÖYRƏTMƏDİYİ. Qul quldardan asılı olduğu dərəcədə – 

Quldar da quldan asılıdır. 
Bu Həqiqəti tarix insanlara öyrətmədi. 
234.YADLIQ. Ruha xidmət edənlərlə bədənə xidmət edənlərin yadlığı 

– dəhşətdir! 
235.HENRİX İBSEN. Cəmiyyət yalanının yaratdığı münaqişələr. 
236.MORİS METERLİNK. “Tale səhv eləmir!” – fikrinin bədii ifadəsi. 
237.B.ŞOU. Əcayibləşən Dünya. 
238.H.CAVİD. Xəyalla Gerçəklik arasında Uçurumu görən. 
239.C.CABBARLI. Məhvərindən çıxan Dünya haqqında hekayət. 
240.S.VURĞUN. Çağlayan Təb! 
241.R.RZA. Şair doğulmayan. 
242.V.MAYAKOVSKİ. İnqilabın bağırtdığı... 
243.ŞİRİN. Ləyaqətli, Sədaqətli Şah arvadı! 
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244.LEYLİ. Məcnunlaşan! 
245.İSGƏNDƏR – DİOGEN. İsgəndər: “İsgəndər olmasaydım, 

Diogen olardım!” – deyir. 
Diogen – İsgəndər olmağı heç ağlına belə gətirmir. 
246.YAŞAMAYANLAR. Fatehlər əslində yaşamırlar. 
Assuriya Fatehləri – yaşamayıblar – zəbt ediblər, qarət ediblər, 

qırıblar, qırılıblar. 
Roma Fatehləri – yaşamayıblar – zəbt ediblər, qarət ediblər, qırıblar, 

qırılıblar. 
Ərəb Fatehləri – yaşamayıblar – zəbt ediblər, qarət ediblər, qırıblar, 

qırılıblar. 
Fatehlik – yaşatmır və yaşamır. 
247.ATİLLA. Dünyanı çaldı-çapdı, xalqına bir gün ağlamadı. 
248.DÖVLƏTSİZLİK. Midiya Dövləti.  

                                       Şirvanşahlar Dövləti.  
                                       Şah İsmayıl Dövləti.  

Heç birində Müstəqilliyimiz bütöv olmayıb! 
Heç birində Taleyimiz öz əlimizdə olmayıb! 
249.DİN – TƏRİQƏT. Rəsmiləşən Din Müqəddəsliyini itirəndə Təriqət 

peyda olur və Müqəddəsliyi yaşadır. 
250.ƏLAQƏ. Zorla yaranan – Zor yaradır. 
251.YUNAN RƏMZİ. Kentavr – yarıadam – yarıat. 
Adam – yarıinsan – yarıheyvan. 
252.HURİLƏR-PƏRİLƏR. Çılğın Ərəb Xəyalına damızdırılan Şirni. 
Şəhvətli Din Murdarlığı. 
253.O DÜNYA MÜKAFATI. Bu dünya Təmənnası. 
254.XİLAFƏT. Dinsizlik. 
255.SƏLİB YÜRÜŞLƏRİ. İsanın ikinci edamı. 
256.BİRİNCİ DÜNYA MÜHARİBƏSİ. Dünyanı bölə bilməmək. 
257.İKİNCİ DÜNYA MÜHARİBƏSİ. Dünyanı qoruya bilməmək. 
258.RUZVELT. Avropanı Stalinə bağışlayan. 
259.ÇÖRÇİL. Ayılanda – ayıldan. 
260.NÜVƏ SİLAHI. İnsandakı Yırtıcının təntənəsi. 
261.TƏZƏ MÜHARİBƏ QORXUSU. İki Ağalıq Münaqişəsi. 
262.XRUŞŞOV. Kommunist Həmzəsi. 
263.MAOÇULUQ. Kommunist şiəçiliyi. 
264.DE QOLL. Fransanı Müttəfiqlərin əlindən alan. 
265.İOSİP BROZ TİTO. Yuqoslaviyanı Xilaskardan xilas eləyən. 
266.MUSSOLİNİ. Hitlerin sonralaşdırdığı... 
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267.BİSMARK. Od və qılıncla yaratdığı Almaniya Od və qılıncla 
parçalandı. 

268.HAKİMİYYƏT NÖVLƏRİ. Şəxsi Monarxiya.  
Xəlqi Monarxiya. Partiya Monarxiyası. 
269.HAKİM NÖVLƏRİ: Hökmdar. Sədr. Katib. 
270.İRAN İNQİLABI. İranlıların Məhşər ayağına çəkilməsi. 
271.MÜASİR ƏRƏBLƏR. Məhəmməddən əvvəlkilər. 
272.MÜASİR YƏHUDİLƏR. İsadan əvvəlkilər. 
273.MÜASİR YAPONLAR. Samuraylaşanlar. 
274.MÜASİR HİNDLİLƏR. Buddadan əvvəlkilər. 
275.MÜASİR ALMANLAR. Bismarkdan əvvəlkilər. 
276.MÜASİR FRANSIZLAR. De Qolldan sonrakılar. 
277.MÜASİR İSPANLAR. Frankodan sonrakılar. 
278.MÜASİR PORTUQALLAR. Salazardan sonrakılar. 
279.MÜASİR ÇİNLİLƏR. Maodan sonrakılar. 
280.MÜASİR ÇEXLƏR. “Bahar”dan sonrakılar. 
281.MÜASİR POLYAKLAR. “Həmrəylik”dən sonrakılar. 
282.MÜASİR MACARLAR. İntibahdan sonrakılar.  
283.LATIN AMERİKASI. Qaranlıqdan Məchulluğa yüyürən. 
284.AFRİKA. Qəzəbli Möhtaclar. 
285.AMERİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARI. Sənayeləşən Roma. 
286.KOMBOCA FƏLAKƏTİ. Sabahkı səadət. 
287.MÜASİR AZƏRBAYCAN ZİYALISI. Səhlləşən. 
288.MİR CƏFƏR BAĞIROV. Sovet Malyuta Skuratovu. 
289.AZƏRBAYCAN DƏRDİ. Yaranışından yaralanmaq! 
290.MÜASİR TÜRKLƏR. Təklənmişlər. 
291.KÖNÜLLÜ BİRLƏŞMƏ. Kölələşmə. 
292.TARİXİ DƏRS. Müstəqil yaşaya bilmirsənsə – yaşama! 
293.ƏSRİN ƏVVƏLİ. Fərəhli Sərməstlik. 
294.ƏSRİN SONU. Kədərli Ayılma. 
295.LOKOMOTİVLƏR. Əgər Tarixin Lokomotivi İnqilabdırsa – onda 

Təbiətin Lokomotivi Zəlzələdir! 
296.DƏBLƏR.  Cahangirlik dəbi vardı.  

 Quldarlıq dəbi vardı.  
 İnqilabçılıq dəbi düşüb! 

297.HAMILIQLA AKTYORLUQ. Cəmiyyətdə Hamı Aktyordur. 
Aktyorluq eləməyəni cəmiyyətdən qovurlar. 

298.SƏNƏT. Mənanın gözəllik səviyyəsi. 
299.SERVANTES. Don Kixotu təsvir edən, ancaq dərk etməyən. 
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300.FAUST. İblisə küsənən. 
301.BƏDİYYATA SƏCDƏ. İdraki Şəhvət. 
302.ƏRƏBLƏR – TÜRKLƏR.  Ərəb – Eyşə qurşanan. 

 Türk – Döyüşə qurşanan. 
303.KAMAL ATATÜRK. Türkiyəni Avropanın caynağından qurtaran 

və Avropalaşdıran. 
304.TARİXİ FƏLAKƏT. Atası olmayan Xalq – yetişmir, körpə qalır. 

  Körpə Xalq sevilmir – çığnanır. 
305.TÜRK AQİBƏTİ. Türk Dövləti yarandı.Türk Ailəsi Dağıldı. 
306.AZƏRBAYCANLILAR. Rusiyalılar. İranlılar. 
307.QLADİATOR DÖYÜŞÜ. Öldürülən İnsanlıq.  
308.TOREODOR HÜNƏRİ. Dirilən Heyvanlıq. 
309.GÜLÜŞ. Özgələşən Həyat. 
310.GÖZ YAŞI. Doğmalaşan Həyat. 
311.VƏCD. Müqəddəsləşən mənəviyyat. 
312.VƏHY. Müqəddəsləşən İdrak. 
313.SƏCDƏ. Müqəddəsləşən Vüqar. 
314.AŞİQLİK. Müqəddəsləşən İnsan. 
315.MUSİQİ. Ruhun sədası. 
316.ŞEİR. Təbin söylədiyi. 
317.RƏSSAMLIQ. Təbin gördüyü. 
318.PEYĞƏMBƏRLİK. Ruhun söylədiyi. 
319.ATƏŞPƏRƏSTLƏR. Atəşlilər. 
320.SOKRATIN SƏHVİ. “Zəkaya uyğun olan nə varsa – əxlaqidir!” 
Zəkaya uyğun olan əxlaqsız Hadisələr dünyada o qədərdir ki! 
321.PLATONUN SƏHVİ. “Cəmiyyətin başında filosof durmalıdır!” 
Cəmiyyətin başında həqiqətçi dura bilməz.  
Çünki cəmiyyət Həqiqət tanımır! 
322.VİCDANLI  MATERİALİST – DEMOKRİT. Maddiyyatda Ruh 

hissəcikləri axtarırdı. 
323.ANTİQONANIN DEMƏDİYİ... Pis bacıdan Yaxşı vətəndaş 

olmaz... 
324.AQAMEMNON. Hünərə Hökm edən. 
325.AXİLLES. Hökmə baş əyməyən.  
326.TERSEY. Sevilməyən. 
327.ODİSSEY. Hadisələrin əyə bilmədiyi. 
328.TARİXİN DƏRK ETMƏDİYİ... Özünə çatmaq üçün özündən 

Yüksəyə qalxmalısan. 
329.SEVİL. Ailəsizlər. 
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330.ALMAZ. Aldananlar. 
331.YAŞAR. Tələyə düşənlər. 
332.NUH GƏMİSİNİN SƏRNİŞİNLƏRİ. Təzə Dünya yarada 

bilmədilər. Çünki Təzə İnsan deyildilər! 
333.APOKALİPSİS. Dünya məhv olacaq və təzədən yaranacaq! 
İnsandakı heyvan məhv olacaq və Təzə İnsan yaranacaq! 
334.TİSİAN. “MÜQƏDDƏS MAQDALİNA”. Ruhlaşma ehtizazı. 
335.REMBRANDT. Mənanın təsviri. 
336.ÜZEYİRİN “KOROĞLU”SU. Qədim Səs. 
337.RODEN. Düşünən Daş. 
338.İMTİNA YAŞI.  Budda Cavanlıqda İmtinaya yüksəldi. 

Pavel Yetkinlikdə İmtinaya yüksəldi. 
Tolstoy Qocalıqda İmtinaya yüksəldi. 

Müqəddəslərin Yaşı – İmtina Tarixindən başlanır. 
339.İKİÜZLÜ YANUS. Həyat – ölüm. 
340.ÖMÜR. Cavanlıq – Yavanlıq. 

        Yetkinlik – Ötkünlük. Qocalıq – Ucalıq. 
341.YADLIQDAN DOĞMALIĞA. Qeyri-Kamillik – özünə yad olmaq.  
                                                      Kamillik – özüylə Doğmalaşmaq. 
342.TARİXİ SƏCİYYƏLƏR. Dördüncü İvan – Qıra-qıra Birləşdirən. 
Stalin – Qıra-qıra “Yetkinləşdirən”. 
Yekaterina – Sürə-sürə “Mədəniləşdirən”. 
Birinci Nikolay – Soldatlaşan Rusiya. 
İkinci Nikolay – Rasputinləşən Saray. 
Dördüncü Lüdovik – Fransa şahı. 
Şah Abbas – İran Kralı. 
343.TARİXİ QULDURLAR. Puqaçov. Razin. Qaçaq Nəbi. 

Teymurləng. Çingiz xan. 
344.ACİZLİK. Ölümün öldürməkdən başqa əlindən heç nə gəlmir! 
345.YAQO FƏRƏHİ. “Dünya mənimdir!” 
346.DEZDEMONA KƏDƏRİ. “Otellonu da aldatmaq olarmış!” 
347.TARİXİN BAŞI. Tarixin başında Qatil durub, Əyyaş durub, 

Sərsəri durub, Paxıl durub, Xudbin durub, Yırtıcı durub, Murdar durub!.. 
348.TARİXİN ƏTƏYİ. Tarixin ətəyindən tutan – yarımayıb! 
349.TARİXİN QANTARĞASI. Tarixin qantarğasını əlində saxlayan 

olmayıb. 
350.TARİXİN ƏKS-SƏDASI. Sədadan ya artıq, ya əskik! 
351.TARİXİN DƏRSİ. Mənimsənilməyən! 
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352.ÇALDIRAN DÖYÜŞÜ. Türk – türkə qarşı vuruşanda həmişə 
məğlub olub... 

353.PİRR QƏLƏBƏLƏRİ. Əslində Qılınc qələbələrinin çoxu – Pirr 
qələbələri olub.  

Hannibalın Kannı – Karfagenin məhvini hazırladı. 
Napoleonun Austerlisi – Vaterloonu hazırladı. 
354.MƏĞLUBEDİLMƏZLƏR. Müqəddəslər Məğlubedilməzdir. 

Məhəmmədin Dinindən əl çəkmək olar – ancaq Məhəmmədi məğlub 
etmək olmaz! 

İsanın Dinindən əl çəkmək olar – ancaq İsanı məğlub etmək olmaz! 
Buddanın Dinindən əl çəkmək olar – ancaq Buddanı məğlub etmək 

olmaz! 
Zərdüştün Dinindən əl çəkmək olar – ancaq Zərdüştü məğlub etmək 

olmaz! 
Yan Qusu tonqalda yandırmaq olar – ancaq məğlub etmək olmaz! 
Nəsiminin dərisini soymaq olar – ancaq Nəsimini məğlub etmək 

olmaz! 
355.QURAŞDIRILAN. Şairdən Müqəddəs quraşdırırlar – alınmır! 
Hakimdən Müqəddəs quraşdırırlar – alınmır! 
İnqilabçıdan Müqəddəs quraşdırırlar – alınmır! 
İrticaçıdan Müqəddəs quraşdırırlar – alınmır! 
356.BALACA İTLƏR. İtlərin də böyükləri gedib – kiçikləri qalıb!.. 
357.DÖVLƏT KƏLƏYİ. Səndən aldığının bir hissəsini sənə qaytarır 

və “Mənə minnətdar ol!” – deyir. 
358.NAİLİYYƏTƏ ÇATAN. Rəqs edən sirk ayısı! 
359.GÖRMƏDİYİ GÜNƏ DÜŞƏN. Gözü hər şey görən. 
360.DÜNYAYA TANITDIRILAN. Özünü tanımayan. 
361.QƏRİBLİYİMİZ. Füzulinin Bağdadı...Nəsiminin Hələbi... 
362.AĞ GÜNƏ ÇIXARILAN. Tarixdən çıxarılan. 
363.SÜLH UĞRUNDA MÜBARİZƏ. Dünyaya Hakim olmaq 

üsullarından biri. 
364.FƏTH OLUNAN KOSMOS. Talanan Yer. 
365.NÜVƏ SİLAHI. Maddiyyatçılığın Təntənəsi. 
366.XİROSİMA. Düşmənçilik məntiqi! 
367.STALİNQRAD. Şəxsiyyətə pərəstiş!.. 
368.TƏZƏ ƏKİNÇİLİK. Bir torpaqda becərilməyən toxumun bütün 

torpaqlara səpilməsi... 
369.DÜNYƏVİ SƏLTƏNƏT. Dünyanın başı üstünü almış Təhlükə. 
370.SİYASİ ƏMƏKDAŞLIQ. Gizli düşmənçilik. 
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371.SİYASİ XİLASKAR. Təcavüzkar. 
372.SİYASİ FƏALİYYƏT. İnsanı nəzərə almamaq. 
373.İNTENSİV DAXİLİ SİYASƏT. Qlobalizm – Dünyəvilik. 
374.SEPARATİZM. Milli azadlıq hərəkatının başqa adı. 
375.UZADILAN KÖMƏK ƏLİ. Əliuzunluq. 
376.SİYASİ HAVADAR. Gizli Hakim. 
377.BARIŞDIRANLAR. Döyüşdürənlər. 
378.MÜASİR TƏVAZÖKARLIQ. Gizli Lovğalıq... 
379.SİYASİ HAMİLİK. Yiyəsizlik. 
380.SİYASİ HƏMRƏYLİK. Rəysizlik. 
381.SİYASİ ÇEVİKLİK. Gizlənmək Məharəti. 
382.SİYASİ FƏDAKARLIQ. Gizli Xudbinlik. 
383.SİYASİ HƏQİQƏT. Gizli Yalan. 
384.SİYASİ YETKİNLİK. Avamlıq. 
385.RƏSMİ ŞÖHRƏT. Gizli Xəyanət. 
386.SİYASİ BİRLİK. Yoxluq. 
387.RƏSMİ SƏMİMİYYƏT. Gizli Riya. 
388.RƏSMİ QİYMƏT. Gizli Əsarət. 
389.RƏSMİ HÖRMƏT. Gizli Təhqir. 
390.RƏSMİ NÜFUZ. Gizli Qəbahət. 
391.RƏSMİ TARİX. Gizli Əfsanə. 
392.RƏSMİ BÖYÜKLÜK. Gizli Kiçiklik. 
393.RƏSMİ İGİDLİK. Gizli Qorxaqlıq. 
394.RƏSMİ SƏADƏT. Gizli Fəlakət. 
395.RƏSMİ NAİLİYYƏT. Gizli Məğlubiyyət. 
396.RƏSMİ DOĞRULUQ. Gizli Əyrilik. 
397.RƏSMİ MƏHƏBBƏT. Gizli Nifrət. 
398.RƏSMİ İNAM. Gizli Şübhə. 
399.RƏSMİ BİLİK. Gizli Naşılıq. 
400.RƏSMİ NİKBİNLİK. Gizli Bədbinlik. 
401.RƏSMİ UCALIQ. Gizli Bataqlıq. 
402.YUNAN ALLAHLARI. Adamlar. 
403.MİSİR ALLAHLARI. Hərislər. 
404.TÜRK TANRILARI. Şəfqətlilər. 
405.HİND ALLAHLARI. Kamillər. 
406.TOTEM. Özünütanıma. 
407.CƏVAHİRAT. Özünüaldatma.  
408.TARİXİ SƏCİYYƏLƏR.   Roma sərkərdələri – Qoçaq. 

                                                   İran hökmdarları – Möhtəşəm. 
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Ərəb xəlifələri – asi. 
Hind kahinləri – məsum. 

409.ŞUMER. Midiyalılaşan, Hindliləşən – Bəşərləşən. 
410.BALACA XALQLAR. Böyüklüyündən ayrılanlar. 
411.DÜNƏNKİLƏR.  Rumınlar – dünənki Romalılar. 

          Macarlar – dünənki Hunlar. 
Özbəklər, qazaxlar, qırğızlar – dünənki Türklər. 
412.ŞAMİL. Şərqi Şərdən qoruya bilməyən. 
413.TÜRKÇÜLÜK. Zərdüşt Müqəddəsliyi.  

Babək Hünəri.  
Səlcuq Cəngavərliyi.  
Osman Möhtəşəmliyi.  
Rumi Ruhaniyyatı.  
Nəsimi Fədailiyi.  
Füzuli Bədiyyatı.  
İsmayıl Qüdrəti.  
Kamal Xadimliyi. 

414.ALMAN FACİƏSİ. Zəkalı Qəddarlıq. 
415.FRANSIZ ADƏTİ. Dəb yaymaq. 
416.HİND ADƏTİ. Ruhlanmaq. 
417.İNGİLİS ADƏTİ. Dövlətlənmək. 
418.AMERİKAN ADƏTİ. Texnikləşmək. 
419.TÜRK ADƏTİ. Halallıq. 
420.USTADLAR. Ruminin – Şəmsi. 

     Nəsiminin – Nəimisi... 
421.MÜƏLLİM. Platonun – Sokratı. 
422.ƏN MƏŞHUR MƏHKƏMƏ XADİMLƏRİ. İsaya ölüm Hökmü 

yazan romalı Pilat!.. 
Sokrata ölüm hökmü yazan yunan Melit. 
423.ƏN LƏNƏTLİ TƏLƏBƏ. Müəllimini bir ovuc gümüşə satan İuda! 

Sonradan özünü asmağısa da bacardı! 
424.İNSANİLƏŞMƏ MƏQAMLARI. Daranın meyidi üstündə ağlayan 

İsgəndər! 
Pompeyə yas saxlayan Sezar! 
425.LAOKOON. Balalarını ölümdən qurtara bilmədisə də, balalarıyla 

bərabər ölə bildi. 
426.BALACA ADAM. Böyük adam tərəfindən öldürülən, sürdürülən. 
İnsan tərəfindən böyüdülən, insanlaşdırılan. 
427.BÖYÜK DÜNYA. Mənəviyyat. 
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428.DANIŞSAYDILAR...  Dəniz deyərdi ki, “Məcrama sığmıram!” 
                                          Dağ deyərdi ki, “Ucalıq mənə azlıq eləyir!” 
                                          Göy deyərdi ki, “Yer üçün darıxmışam!” 
                                          Yer deyərdi ki, “Göy olmaq istəyirəm!” 
429.MÜRƏKKƏB İNSANSEVƏRLİK. Əsərlərində İnsana hədsiz 

lənətlər yağdıran Bayron insan naminə Mossolut döyüşündə canından 
keçdi. 

430.ÖLMƏZLİK. Ölməzlər ölməyi bacarırlar. 
431.TƏBİƏT – İNSAN. Təbiət – düşündürən, İnsan – düşünən. 
432.HEÇ KƏSƏ QALMAYAN DÜNYA. “Dünya mən topalla, sən kora 

qalıb!” (Teymurləngin Bayazidə dediyi). 
Dünya nə Teymurləngə, nə də Bayazidə qaldı. 
433.DİOGEN – BUDDA. Budda Diogen kimi İnsan axtarmırdı – İnsan 

yaradırdı. 
434.RÜSTƏMİ-ZALIN SƏYAVUŞU. Səyavuşu Rüstəmi-Zal 

öldürmədi – dünyanın Savaş Vəziyyəti öldürdü. 
435.“ANNA KARENİNA”. Cinsi Məhəbbətlə İlahi Məhəbbətin 

Münaqişəsi. 
436.DÜNYALAR.    Homer: Döyüşən Dünya. 

Şekspir: Düşünən Dünya. 
Füzuli: Sevən Dünya. 
Balzak: İnsansızlaşan Dünya. 

437.“ŞAHNAMƏ”. Pəhləvanlıq Dastanı. 
438.“İLİADA”. Qəhrəmanlıq Dastanı. 
439.“ODİSSEYA”. Fərasətlik Dastanı. 
440.“İLAHİ KOMEDİYA”. İnsanlıq Dastanı. 
441.SƏDİNİN “GÜLÜSTAN”I. Əxlaq Dastanı. 
442.NİZAMİNİN “XƏMSƏ”Sİ. Dünya Dastanı. 
443.“KİTABİ – DƏDƏ QORQUD”. Ləyaqət Dastanı. 
444.“QİTA”. Müqəddəslik Dastanı. 
445.“BİLQAMIS”. Ruhani Möhtəşəmlik Dastanı. 
446.“ROLAND”. Cəngavərlik Dastanı. 
447.“KOROĞLU”. Qeyrət Dastanı. 
448.“HƏRB və  SÜLH”. Həyat Dastanı. 
449.“FAUST”. Həqiqət Dastanı. 
450.ARİSTOFAN. Gülən. 
451.MOLYER. Güldürən. 
452.MOTSART – BETHOVEN.  Motsart – Həyata qovuşan. 

   Bethoven – Həyata qarşı duran. 
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453.QÜDRƏTLİ – QÜDRƏTSİZ. Əsərini yandıran Qoqol – Qüdrətli! 
Oğlunu öldürən İvan – Qüdrətsiz! 
454.VÜQAR. Kimvr qadınları döyüşdən qaçan ərlərini öldürürdülər. 
455.HƏQİQƏT.  
I. “Çox söz deyə bilərdim Sizə – Qorxuram Qavramayasınız!” 
(İsanın dediklərindən). 
“Çox şey deyə bilərdim Sizə – Qorxuram Ağlayasınız”. 
(Məhəmmədin dediklərindən). 
Qorxan – Həqiqətə çatmaz! 
II. “Piyalədə İnsanın qəbahətini gördüm – Dəhşətə gəldim”.  
(İsanın dediklərindən). 
Dəhşəti görməyən – Həqiqəti görməz! 
456.GÖRÜNMƏK – GÖRMƏK. “Görüm sən Osanmı?” (İoannın İsaya 

dediyi). 
O, görünür. Onu görən tapılır.  
457.UZAQLIQ – YAXINLIQ. Allahı bizə göstər! (Tələbələrin İsadan 

tələbi). 
Allah yanınızdadır – görmürsünüz! (İsanın tələbələrə cavabı). 
458.MÜTLƏQ TƏLƏB. “Sən o Leyli deyilsən!” (Məcnun). Yəni Sən O 

deyilsən. 
459.MÜTLƏQ QİYMƏT. “Mən Onu sevdim və O  oldum”. (Mənsur 

Həllac). 
460.O GÜN. Yəni Mütləq gün. 
461.O SAAT. Yəni Mütləq saat. 
462.ANLAMAQ HƏDDİ. Əgər yəhudilər İsanı başa düşsəydilər, İsa 

İsa olmazdı – Musa olardı. 
463.HİNDLİ. Buddanı öldürməyən. 
464.FƏLAKƏTLƏR. Tarixin sonrakı ağlı. 
465.TARİXİN GÖRDÜYÜ. Baş kəsilib, göz çıxarılıb. 
466.HANNİBAL ANDI. Hannibal Aqibəti. 
467.HƏYATA UYĞUNLAŞMAQ. Amaldan uzaqlaşmaq. 
468.ƏZAB. Əzabkeş Nəşəsi. 
469.TƏQİB. Düşmən Mükafatı. 
470.DÖZÜM. İradə Saflığı. 
471.XƏSİSLİK. Naşılıq. 
472.QƏDDARLIQ. Zəlillik. 
473.TƏŞƏXXÜS. Əskiklik. 
474.BƏZƏK. Xülya. 
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475.ÖLDÜRÜLƏNLƏR. Puşkin – Dueldə ölmədi, Sarayda öldü! 
Lermontov – Dueldə ölmədi, Məclisdə öldü! 
Cavid – sürgündə ölmədi, Yurdunda öldü! 

476.DAHİ YARARLIĞI.  Dar ağacına yaradılar. 
Çarmıxa yaradılar. 
Dustaqxanaya yaradılar. 
Dəlixanaya yaradılar. 
Lənətə yaradılar. 
Nifrətə yaradılar. 
İşgəncəyə yaradılar. 
Yarıdılar... 

477.GİLYOTİNA.    İrticanın başını kəsmək üçün yaranmışdı. 
İnqilabın başını kəsdi. 
Robespyerin başını kəsdi... 
Dantonun başını kəsdi... 

478.DOSTLARIN  HEYBƏTLİ  DÜŞMƏNÇİLİYİ. Robespyerin 
Gilyotinaya göndərdiyi Danton. Gilyotinaya göndərilən Robespyer. 

479.FRANSIZ MAARİFÇİLİYİ. Zəkalı Cəmiyyət İdealı. 
(Kamil İnsan yaratmadan!) 
480.VOLTER. İstehzayla nəfəs alan. 
481.ROMANTİKLƏR. İnqilabın ağlatdığı. 
482.ŞİLLER. Ülvi Üsyançı. 
483.GÖTE. Həyatın fövqündə yaşayan. Amala çatmayan. 
484.PEYĞƏMBƏR TƏQDİMATI. Peyğəmbərlər öz Böyüklüyünü 

təqdim etməli olurdular. Çünki Zamanlarından böyük idilər. 
485.SÖZ–ƏMƏL. Söz – Müqəddəsləşən Əməl.  
                             Əməl – Gerçəkləşən Söz. 
486.İSTEDAD – İNSAN.  İstedad – yaradanda Mütləqləşir. 
                                         İnsan – yaşayanda Mütləqləşir. 
487.DƏBDƏBƏ. Boşdur – Dolu görünür. 
488.HƏRİSLİK. Əsirlik. 
489.ZORBALIQ. Gücsüzlük. 
490.MÜDRİK – SƏFEH. Müdrik Səfehdən öyrənməkdən utanmır, 

Səfeh Müdrikdən öyrənməkdən utanır. 
491.İGİDLİK. Müdrik Ehtiyatsızlıq. 
492.20-ci ƏSR – 21-ci ƏSR.  
        20-ci əsrin İnamıyla 21-ci əsrə getmək olmaz. 

20-ci əsrin İdrakıyla 21-ci əsrə getmək olmaz. 
20-ci əsrin Mənəviyyatıyla 21-ci əsrə getmək olmaz. 
20-ci əsrin İradəsiylə 21-ci əsrə getmək olmaz. 
Yoxsa 21-ci əsr elə 20-ci əsr olar!.. 
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493.ÜLVİ  İRADƏLƏR.   Vəhy – Peyğəmbər İradəsi. 
İdeya – Filosof  İradəsi. 
İlham – Sənətkar İradəsi. 

494.ÜLVİ FƏRQ. İnsanın Dövrandan üstünlüyü! 
495.TƏNHALIQ. Ruhsuzluq. 
496.ALİ HƏYAT. Mütləqə çatmaq Vəzifəsi! 
497.DAXİLİ – ZAHİRİ. Daxili – Mütləq, Zahiri –  Nisbi. 
498.GÜCLÜ – ZƏİF. Güclü – Ruhlu, Zəif – Varlı. 
499.BİCLİK. Ağılsızlıq. 
500.QORXU. Yırtıcılığın astar üzü. 
501.TOMAS MOR.  Utopiya Xülyası yaratdı. 

        Utopiya Ölkəsi yaratmadı. 
502.ALEKSANDR  İVANOV. Ömrünü İsanın Təsvirinə həsr etdi. 

Ayıldı gördü ki, İsadan ayrılıblar... 
503.C.SVİFT. Cırtdanların yanında azman görünənin azmanların 

yanında cırtdan görünməsi. 
504.KAFKA. Əsərlərini yandırmadılar. Özü Yandı. 
505.QOYYA. Heybətli imtina! 
506.VAN QOQ. Ölümü görən. 
507.JAN VALJAN. Hüqodan böyük. 
508.DİKKENS. “Qırmızıpapaqları canavarların pəncəsindən qurtaran 

Xeyirxahlar yenə də tapılır!” 
509.NATAŞA ROSTOVA. Tolstoyun Nuru. 
510.TOLSTOY. Buddalaşan. 
511.KARAMAZOV QARDAŞLARI. Atasızlar. 
512.RUS ƏDƏBİ TƏNQİDİ.  
Fəlsəfəsi olmayan xalqın böyük təskinliyi. 
513.TURGENEVİN QADIN QƏHRƏMANLARI. Rus Məryəmləri. 
514.TURGENEVİN KİŞİ QƏHRƏMANLARI. Rus Hamletləri. 
515.RASKOLNİKOV. Rus Napoleonu. 
516.HEMİNQUEYİN “FİESTA”SI. Amalsızların daxili qərarsızlığı. 
517.ƏN BÖYÜK KƏŞF. İnsandakı Mütləqi görmək! 
518.ƏN BÖYÜK MƏNA. Təzahürə sığmayan. 
519.ƏN DOĞRU YOL. Əzablı. 
520.ƏN BÖYÜK DOĞMALIQ. Ucalıq. 
521.ƏN BÖYÜK YADLIQ. Alçaqlıq. 
522.ƏN BÖYÜK QƏTİYYƏT. İmtina. 
523.ƏN BÖYÜK MƏSULİYYƏT. İnsanlıq. 
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524.QƏRB – ŞƏRQ. Qərb – Yayılan, Şərq – Sayılmayan. 
525.DÜNYALAR.    Antik Dünya – Yerlə Göyü birləşdirən. 

Roma Dünyası – Yer. 
Hind Dünyası – Göyləşən. 

526.BƏŞƏR DƏRDİ.  İctimai naqislikdən imtina edə bilir. 
                                       İnsani naqislikdən imtina edə bilmir. 

527.CƏMİYYƏT QİYMƏTİ. Nəyi yetirmisən yox – kimi yetirmisən! 
528.MÜSTƏQİLLİK. Mütləq Məsuliyyət. 
529.ƏSARƏT. Mütləq Məsuliyyətsizlik. 
530.A.KAMYU. Yadlaşan Doğmalıq. 
531.JAN POL SARTR. Total günahkarlıq. 
532.COYS. Şərləşən Xeyir. 
533.ŞOPENHAUER. Yaşamamaq Dərdi. 
534.EPİKÜR. Ruhu təlaşdan qorumaq. 
535.HERAKLİT. Dəyişkən Təzahür. 
536.DEMOKRİT. Cisimləşən Dünya. 
537.FİXTE. İnsanlaşan Kainat. 
538.ŞELLİNQ. Mahiyyət Sonsuzluğu. 
539.UPANİŞAD. Təzahür Yoxluğu. 
540.ŞVEYSER. Müqəddəsləşən Həyat. 
541.A. BERQSON. Aramsızlaşan Həyat. 
542.İONESKO. İnsanın Daxilindəki Vəhşinin İnsanı öldürməsi 

təhlükəsi. 
543.BƏŞƏR FACİƏSİ. Hər nəsil təzədən başlayır və əvvəlki nəslin 

səhvini təkrar edir. 
544.UYĞUNLUQ. Həşərat – hay-həşir Ahəngi. 
545.VARLIQ – YOXLUQ. Günahsız Adam Yoxdur! 
Deməli, İnsan Yoxdur! 
546.YETİŞMƏK. Məxluq – Yetişmir. Adam – Tez yetişir.  
İnsan – Gec yetişir! 
547.“İNCİL”. “Allah Evladları” haqqında əsatir. 
548.“YEVANGELİYA”. İnsan oğlu haqqında Əsatir. 
549.“DXAMMAPADA”. İnsanlaşma Qaydaları. 
550.SƏYYAHLAR. Dünyanı ağlıyla gəzənlər. 

       Dünyanı Ayağıyla gəzənlər. 
551.DİPLOMATİYA. Tələyə salmaq fərasəti və tələyə düşmək 

aqibəti. 
552.MİLLİ  ŞÜUR. Yetkinlərin qisməti. 
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553.MƏHƏLÇİ. Qəsdçi. 
554.MİLLİ  İFTİXAR. Ülvi Bəxtiyarlıq. 
555.MƏDƏNİ  ƏLAQƏ. Özümləşdirmək – Özümləşmək. 
556.BEYNƏLMİLƏLÇİ. İnsançı. 
557.BAĞLILIQ. Qonşunun Qonşuya Münasibəti necədirsə –  Ölkənin 

Ölkəyə Münasibəti də elədir. 
558.ÇEVRİLMƏ. İğtişaş – ictimai Həsəd. 

                                İşğal – İctimai Yırtıcılıq. 
                                Ticarət – İctimai Hərislik. 
                                Siyasət – İctimai Rəqabət. 

559.BƏDƏN. Ruh gəzdirən. 
560.ZƏKA. Ağıldan yüksək. 
561.VƏHY. Zəkadan iti. 
562.BƏDİYYAT. Xəyal sərbəstliyi. 
563.XURAFAT. Xəyal sərməstliyi. 
564.EHTİZAZ. Heyrət Hədsizliyi. 
565.SARDANAPAL PUÇLUĞU. – Dünya Puçdur. Ye, İç, Keyf elə! 
(Assuriya hökmdarı Sardanapalın dediyi). 
Yemək, İçmək, Keyf eləmək – elə Puçluqdur. 
566.SEZARIN ÖLÜMÜ. – Bu cür yaşamaqdansa – öldür məni! 

(Qulun Sezara dediyi). 
– Məgər sən Ölü deyilsən?! (Sezarın Qula cavabı). 
Həmin Məqamda Sezar İnsan kimi öldü.  
567.QƏDDARLIQ HƏRİSLİYİ. Düşməni Qula çevirirdilər, Qulu 

mallaşdırırdılar, qladiatorlaşdırırdılar, əşyalaşdırırdılar və hər məqamda 
heysiyyətini  tapdalayırdılar. 

Qul iztirabından həzz alırdılar – Quldarlar! 
568.HAKİMİYYƏT SƏRSƏRİLİYİ. Dənizi qamçılatdırmaq! (Kserks). 
569.ALLAHSIZLAR. Misirlilər Allahlarına İnsan Qurbanı verirdilər və 

Allahsız olduqlarını bilmirdilər. 
570.QADİRSİZLİK. Tonqalda saysız-hesabsız Bədən yandırıldı, Ruh 

yandırılmadı. 
Dar ağacından saysız-hesabsız cinayətkar asıldı – Cinayət asılmadı. 
571.ZÜLM.  Roma əsgərləri Düşmənin sifətini qılıncla doğrayırdılar.  
                    İran hökmdarları Düşmənin gözünə mil çəkirdilər. 
                    İnsanlıq doğranılırdı. 
                    İnsanlığın gözünə mil çəkilirdi. 
572.LƏYAQƏT. Roma Qalibləri əsir aldıqları hökmdarları at kimi 

yüyürtdürürdülər. 
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573.ROMA QÜDRƏTİ. Dünyaya Sahib oldu – İsaya məğlub oldu. 
574.TƏNTƏNƏ. ...Dünyadan yığdığını, yığışdırdığını, taladığını, 

çapdığını Romaya təhvil verirdilər və ...həşəmətli İmperiyanın süqutunu 
hazırlayırdılar. 

575.İSA SÜKUTU. Ölüm ayağında İsa susdu, dinmədi. Bu onun 
İnsanlara dediyi ən böyük Sözüydü. 

576.SENEKA. Tirana dayaq olmaq istədi, tiran tərəfindən uçuruldu. 
577.CƏZA. “Mən almanları Vicdan adlanan Kabusdan xilas etmək 

istəyirəm!” (Hitlerin dediyi...) 
...Almanları Vicdan adlanan Ali Hakimin Cəzasına məhkum etdi. 
578.TALEYRAN. Satqınlığa olan ictimai ehtiyac... 
579.ÖLDÜRÜLƏNLƏR. Düşməni cəbhədə öldürürdülər Romalılar, 

dostu Senatda. 
580.İCTİMAİ QURULUŞLAR. Hökmdarlıq (Çarlıq, Şahlıq, Krallıq) – 

Mütləq Monarxiya! 
Respublika – Respublika Monarxiyası. 
Demokratiya – Demokratik Monarxiya! 
Sovet – Sovet Monarxiyası! 
581.TARİXİ YALANLAR.   Teokratiya – Allah Hakimiyyəti Yalanı. 

Demokratiya – Xalq Hakimiyyəti Yalanı. 
Sovet – Fəhlə Hakimiyyəti Yalanı. 

582.XƏYALIN GÖRDÜKLƏRİ. “Gələcəkdə Antişirlər, Antipələnglər, 
Anticanavarlar yaranacaq!”... (Furye). 

“Gələcəkdə Ölənlər diriləcək!”... (Xristianlar). 
“Ölənlər o dünyada əslən yaşayacaqlar!”... (Müsəlmanlar). 
Dəhşətli Ruhsuzluq Fəlakəti. 
Xəyalın kor vaxtı gördükləri!.. 
Müdhiş inamsızlıq! 
583.TALE. Xarakter Məntiqi. 
584.HƏYATIN MƏNTİQİ. İnsanlaşmaq. 
585.SƏADƏT. Ləyaqət. 
586.BABİL ƏSİRLİYİ. Fəlakətlə Birləşənlər. 
587.BİZANS. Bulanıq Roma. 
588.PLOTİN. Avropalı Şərq Mütəfəkkiri. 
589.ƏSİL XRİSTİANLAR. Sufilər! 
590.ƏSİL BUDDAÇILAR. Sufilər! 
591.ƏSİL PANTEİSTLƏR. Sufilər! 
592.AŞİQLƏR.    Allaha vurulan – Məhəmməd. 

İnsana vurulan – İsa... 
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Müqəddəsliyə vurulan – Yan Qus... 
Həqiqətə vurulan – C. Bruno. 
Məhəbbətə vurulan – Füzuli. 
Azadlığa vurulan – Babək. 
Əqidəyə vurulan – Nəsimi... 
Saflığa vurulan – Rumi... 
593.“DƏLİLƏR”. Daim ağlayan Heraklit!.. 
    Daim gülən Demokrit!..                                                                                                                                                            
594.BEKON. Zəka sahibiydi – ona görə də cinayəti bağışlandı. 

Ruh sahibi olsaydı – cinayətini özünə bağışlamazdı. 
595.KROMVEL. Kralı taxtdan saldı – Diktatoru (Özünü) Başa 

çıxartdı. 
596.ŞARLOTTA KORDE. (Maratın qatili). Maratda qan tökəni gördü 

– dərd çəkəni görmədi. 
597.GÜLÜSTAN MÜQAVİLƏSİ. Canavara çevrilmişlərin quzuya 

çevrilmişlərə hökmü. 
598.MƏŞRUTƏ HƏRƏKATI. Səttarxanın Böyütdüyü... 
599.1918-ci il BAKISI. Açıq Şəhər. 
600.1937-ci il. Şaqqalanan Ümid. 
601.MİLLİ DÖVLƏT. Yiyəsiz xalq. 
602.1920-ci il. AZƏRBAYCAN. Xalqın Qabaqcıl boyunduruğa 

salınması. 
603.QƏTİ TƏLƏB. Ya xalq kimi xalq ol – ya da başqa xalqa qarış, 

yox ol! 
604.YALAN ÖLDÜRƏN.     Şairdən qorxmurlar. 
Bəstəkardan qorxmurlar. 
Rəssamdan qorxmurlar. 
Filosofdan qorxurlar. 
Filosof Həqiqəti görə bilər. 
Filosof Həqiqəti deyə bilər. 
Həqiqət Yalanı öldürə bilər. 
605.CƏMİYYƏT İCAZƏSİ. Cəmiyyət Heyvan olmağa İcazə verir, 

İnsan olmağa İcazə vermir. 
606.DOSTLAR.   Müdrik Dostum – Dəniz. 
Məğrur Dostum – Dağ. 
Ülvi Dostum – Səma. 
607.YENİ DÖVR.    Barışmazlar – Barışdılar. 

Qorxmazlar – Qorxdular. 
Doğruçular – Yalan danışdılar. 
Halallar – Haramlaşdılar. 



81 

Məğrurlar – Əyildilər. 
608.YENİ DÜŞÜNCƏ. İclaslaşmaq. 
609.YENİ MƏNƏVİYYAT. İflaslaşmaq. 
610.YENİ QOÇAQLIQ. İntriqa. 
611. YENİ LƏYAQƏT. Mütilik. 
612.YENİ FƏRASƏT. Yaltaqlıq. 
613.YENİ XƏLQİLİK. Rəsmilik. 
614.YENİ MÜSTƏQİLLİK. Tabeçilik. 
615.AZƏRBAYCAN ÇARÇILARI. Axundov. Zakir. Bakıxanov. 
616.ÖZGƏLƏŞMƏK. Ögeyləşmək. 
617.BİRLƏŞDİRİLƏN. Kölələşdirilən. 
618.TALEYİ GÜLDÜRÜLƏN. Talesizləşən. 
619.TARİXİN ÖYRƏTDİYİ.  
Təmənnasız İnsanlar olub – Təmənnasız Ölkələr olmayıb. 
Xilaskar İnsanlar olub – Xilaskar Ölkələr olmayıb. 
Özünü xilas etməyəni – özgə xilas etməz. 
Başı öz əlində olmayan – başsız qalar. 
620.TARİXİ “XİLASKARLAR”. İngilis “Hindistana sivilizasiya gətirdi” 

– Hindistanı fəth etdi. 
Napoleon “Avropaya azadlıq gətirdi” – Avropanı İşğal etdi. 
Rus Çarı – Qafqaz xalqlarını “Ətalətdən qurtardı” – Əsarətə saldı... 
621.TARİX BAĞÇASI. Tarix bağçadır. Orada hər xalqın öz ağacı 

olmalıdır. 
622.XALQSIZLIQ. Ağac əkə bilmirsən, bağ sala bilmirsən – nəyin 

bağbandır?! 
623.AMERİKA GÜNAHI. Neçə qədim xalqı Yer üzündən sildilər. 
Hansı maddi nailiyyət bu günahı yuya bilər? 
624.ŞƏRQ GÜNAHI. Əvvəl özünə qapıldı – dünyanı unutdu. 
Sonra birdən-birə Dünyaya qapıldı – özünü unutdu. 
625.AVROPA GÜNAHI. Ruhu unutdu – maddiyyatı tutdu. 
626.TÜRK GÜNAHI. Böyük Hikmət yaratdı, Böyük Sənət yaratdı, 

Böyük Səltənət yaratdı – Böyük Vəhdət yaratmadı. 
627.QABAQCIL İTİRİLMƏ. Sevilə-sevilə, sığallana-sığallana, 

təriflənə-təriflənə, irəliləyə-irəliləyə – İtmək! 
628.İMPERİYA FƏNDİ. Roma İmperatorları İudeya Allahına Məbəd 

tikirdilər. Bununla da İudeya daha da Romalılaşırdı. 
629.BÖYÜYƏNLƏR – KİÇİLƏNLƏR.  
I. Rəsul Həmzətov böyüdükcə – Ləzgi kiçilir. 
Çingiz Aytmatov böyüdükcə – Qırğız kiçilir. 
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Mustay Kərim böyüdükcə – Başqırd kiçilir. 
II. Ləzgi gözünü açıb görəcək ki, Rəsul Var – Ləzgi Yoxdur! 
Qırğız gözünü açıb görəcək ki, Çingiz Var – Qırğız Yoxdur! 
Başqırd gözünü açıb görəcək ki, Mustay Var – Başqırd Yoxdur! 
630.DOĞMALAŞMAQ – YADLAŞMAQ. Rəsul Həmzətov “Mənim 

Dağıstanım!” deyə bağırır və Dağıstan tədricən Yadlaşır. 
Çingiz Aytmatov “Mənim Qırğızıstanım!” deyə bağırır və Qırğızıstan 

tədricən Yadlaşır. 
Mustay Kərim “Mənim Başqırdıstanım!” deyə bağırır və Başqırdıstan 

tədricən Yadlaşır. 
631.ZAHİRİ – DAXİLİ. 
Təzə Konservatoriya tikilir – Milli Sütun qırılır. 
Təzə Akademiya açılır – Milli Sütun qırılır. 
Təzə Metro işə salınır – Milli Sütun qırılır. 
Milli Dahilərə heykəl qoyulur – Milli Sütun qırılır. 
Qədim Əlyazmalar Fondu açılır – Milli Sütun qırılır. 
Milli Muzeylər yaradılır – Milli Sütun qırılır. 
Milli Yubileylər keçirilir – Milli Sütun qırılır. 
Göz üzdəkini görür – Daxildəkini görmür. 
Daxildəkini Zəka görür. Bu səbəbdən də Zəka görünmür! 
632.ÜÇ ÇEŞİD İMPERİYA FƏALLARI. İmperiya havasını çalanlar! 
İmperiya havasına oynayanlar! 
İmperiya havasını həm çalanlar, həm oynayanlar! 
633.ÇOXMİLLƏTLİ XALQ. Bir Millətə çevrilmiş “çoxmillətlilik”. 
634.İDEOLOJİ NİKBİNLİK. Panqlos nikbinliyi: “Ən gözəl 

Dünyamızda nə baş verirsə – o, ən gözəldir!” 
635.BEŞİNCİ KOLONNA.  Yadbaşlılar.  

Yadürəklilər.  
Yadmənəviyyatlılar.  
Yadiradəlilər. 

636.QİYMƏTLƏR. Maddi Qüdrətin Böyükdür – Mənəvi Qüdrətin kiçik. 
Maddiyyatı seçirəm, Mənəviyyatdan keçirəm. Sənə baş əyirəm. 

Mənəvi Qüdrətin Böyükdür – Maddi Qüdrətin kiçik. 
Mənəviyyatı seçirəm – Maddiyyatdan keçirəm. 
Sənə baş əyirəm. 
Birinci – adamların verdiyi Qiymətdir, ikinci – İnsanların. 
Adamlar İnsanlardan çoxdur. 
Ona görə də müasirlər əksər hallarda maddiyyatı seçirlər – 

Mənəviyyatdan keçirlər. 
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637.QANANLAR... Motsartı basdırmağa adam tapılmadı. 
Kyerkeqor küçədə gücsüzlükdən öldü. 
Kino-aktyor Valentinonun ölümü qadın pərəstişkarlarını öldürdü. 
Estrada xanəndələrinin libasından qoparılan parça Mirvariləşdi...  
638.FELLİNİ. Şirin Antihəyat haqqında hekayət. 
639.ANTONİONİ. Ölümaxtaranlar sərgüzəştləri. 
640.BERQMAN. Divarlaşan İnsanlar. 
641.MARSEL PRUST. Mistikləşən Məişət. 
642.ŞUKŞİN. Təbiilik Yükü. 
643.SİYASƏT – MƏDƏNİYYƏT – XALQ.  
Mədəniyyət Hakim Siyasətin əleyhinə olub! 
Xalqın Hakim Siyasətdən xəbəri olmayıb! 
644.İDEOLOJİ İSTİQAMƏT. Birinci Mərhələ: İmperiya daxilində 

Ümumiçilik. 
İkinci Mərhələ: Dünya Daxilində Ümumiçilik. 
645.YALANÇI HƏYAT. Əksər adamlar Başqalarıyla döyüşürlər, 

əslində adam özüylə döyüşməlidir. 
646.MÜASİRLƏŞƏN ADLAR.    Gönüqalın Hamlet. 

Qorxaq Nəsimi. 
Küt Nizami. 
Əyyaş Füzuli. 
Xəbis Məhəmməd... 

647.ÖLDÜRÜLƏN RƏMZLƏR.  Ağsaçlı Lotu.  
                                                    Qarasaqqal Səfeh.  
                                                    Ağsifət Fitnəkar. 
648.HƏMİŞƏCAVAN TARİX.   Tarix qocalmır. Çünki dəyişmir. 
649.DÜNYASIZLAR.  Ev-eşikdən Dünya yaradırlar. 

Varidatdan Dünya yaradırlar. 
Rütbədən Dünya yaradırlar. 
Vəzifədən Dünya yaradırlar. 
Vəsiqədən Dünya yaradırlar. 
Şöhrətdən Dünya yaradırlar. 
 İşrətdən Dünya yaradırlar. 

650.TƏSKİNLİK.     Xanəndəylə tanınmaq. 
Şairlə tanınmaq. 
İdmançıyla tanınmaq. 

Başqası Dövlətiylə Dünyanı oynadır – sən isə oynamağınla 
qürrələnirsən! 
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651.UZAQLIQ – YAXINLIQ.  
Kimsə Evində çıraq yandırır. Romantika yaranmır. 
Kimsə həmin çırağa uzaqdan baxır. Romantika yaranır. 
652.MÜƏYYƏNLƏŞDİRİLƏN SABAH.  
Dünyanın Sabahını indidən müəyyənləşdirirlər. 
Sabahı bugünləşdirirlər. 
653.MÜASİR ŞEYX NƏSRULLAHLAR. Öldürəndə – dirildirlər. 

    Dirildəndə – öldürürlər. 
654.ÇƏTİN SUAL. 4 milyard adamın içində neçə İnsan Var görəsən? 
655.RUHANİ İŞIQ. Kainatın qaranlığında Ruhani İşıq var. 
656.CANAVAR KƏLƏYİ. Canavarı quzudan qorumaq! 
657.DÜNYANIN TANIDIĞI...  
“Dünya məni tanısın – onda özümü tanıyaram!” 
Özünü tanımasan – Dünya səni tanımaz! 
658.OYUNCAQ. Dünyanı bir günün içində məhv etmək olar. 
Dünya oyuncağa çevrilib ki!... 
659.GÜLÜŞ. O qədər güldü ki, gülünc oldu! 
660.QIZ QALASI. Doğma Qərib. 
661.SÜNGÜDƏ GƏTİRİLƏN SƏADƏT. İlan Ağusu. 
662.ŞƏXSİ HƏYAT – İCTİMAİ HƏYAT. Amal – hər ikisindən artıq! 
663.HƏYAT  SƏDƏQƏSİ.  Yemək sevinci! 

       Geyim sevinci! 
664.UYĞUNSUZLUQ. Ruhani gözəllik cismanidə tam aşkara çıxmır. 
Cismani gözəllik ruhani gözəlliyi tam ifadə etmir.  
665.ÖZÜNƏ XİDMƏT ELƏYƏN.  

“Son nəticədə Xalqa xidmət edirəm!” 
“Obyektiv olaraq xalqa xidmət edirəm!” 
 Xalqa xidmət etmirsən! 
 Özünə xidmət edirsən! 
 Şöhrətə xidmət edirsən! 
 Varidata xidmət edirsən! 
 Rütbəyə xidmət edirsən! 
 Vəzifəyə xidmət edirsən! 
 Vəsiqəyə xidmət edirsən! 

666.MUĞAM OPERALARI. Səhnələşən, Hadisələşən, Səthiləşən 
Muğam! 

667.OBLOMOV. Divana pərçimlənəni də var, Zamana pərçimlənəni 
də! 
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668.CƏLİLİN “ÖLÜLƏR”İ. İsgəndərin müasirləri. 
669.QOQOLUN “ÖLÜ CANLAR”I. Qoqolun müasirləri. 
670.AMAL HƏQİQƏTİ. Həqiqi İnsan – Həyatda olmayıb, Amalda 

olub. 
Həqiqi Cəmiyyət – Həyatda olmayıb, Amalda olub. 
Həqiqət – Amaldır. 
671.HƏYAT HƏQİQƏTSİZLİYİ. Həyat  Həqiqi insan tanımır. 

           Həqiqi cəmiyyət tanımır. 
Həyat Həqiqət tanımır. 

672.HƏQİQƏTİ GÖRƏN. “Gözümü çıxardın – Həqiqəti görüm!” 
(Filosof arzusu). 

Həqiqəti gözlə görmək olmur – Ruhla görmək olur! 
673.FƏRQ – FƏRQSİZ. “Şahla arabaçı arasında Fərq Yoxdur!” 

(Filosof kəlamı). 
Şahla arabaçı arasında İctimai Fərq çoxdur, İnsani Fərq yoxdur. 
Varsa da o, arabaçılıqda aşkara çıxmır. 
674.HƏQİQİ MÜQƏDDƏSLİK. “Yalnız Həqiqət Müqəddəsdir!” 

(Filosof Sözü). 
Müqəddəslik Həqiqi İnsanilikdir! 
Buna görə də o, Ruhani Həqiqilikdir! 
675.ÖZÜNDƏKİNİ SEVƏN. “Özünü sevənin rəqibi olmur”. (Siseron). 
Özündəki Mütləqi sevənin Xudbinliyi olmur. 
676.İNSAN DƏYƏRİ. “İnsanlar ən çox Məhəbbətə layiqdirlər!” (Göte). 
İnsanlar ən çox İnsan olmağa layiqdirlər. 
677.ADAMLIQDAN ARTIQ... “İnsan Əməlindən artıqdır!” 
 (Hind kəlamı). 

    İnsan Adamlığından artıqdır. 
678.VİCDAN QANUNU. Vicdan – daxilimizdə yaşayan Qanundur!”  
(İ. Kant). 
Vicdan – Qanuna sığmayan Mütləq Ruhani Tələbdir! 
679.DAHİLİK – KAMİLLİK. “Dahilər kamil olduqları üçün xoşbəxtdir”. 

(Şiller). 
Kamillik – dahilikdən üstündür! 
680.AZADLIQ KÖLGƏSİ. “Azadlıq, mən səni Allah sayırdım, sən isə 

kölgəymişsən!” (Brut). 
Azadlıq gerçəkləşdikcə kölgələşib... 
681.ÖZÜNÜ DƏRK ETMƏK. Quyuya düşmək və Quyudan çıxmaq! 
682.BİLİNƏN HƏYAT.    Həyatın daxilində Həyat bilinmir. 

Həyatın kənarında Həyat bilinmir. 
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Həyatdan Yüksəkdə Həyat bilinir. 
683.BOY-BUXUN. Ruhun boyu görünmür. 
684.NAZİM HİKMƏT. “Vətən!” – deyə bağırdı, Vətən – qaçqını 

eşitmədi! 
685.ƏCNƏBİLİK. Əcnəbi də insandır – Əcnəbilik yaratmasa! 
686.BUGÜN – SABAH. Bu gün beş sözümün biri əcnəbi sözüdürsə, 

sabah beş sözümün biri doğma sözüm olar. 
687.DÜNYƏVİLİK.  
I.  Bütün Dünya – Vətənimdir! Deməli – Vətənsizsən! 

Bütün Atalar – Atamdır! Deməli atasızsan! 
Bütün Analar – Anamdır! Deməli anasızsan! 
Bütün Övladlar – Övladımdır! Deməli övladsızsan! 

II. Dünya – Vətənlinindir – Vətənsizin deyil! 
Dünya Atalınındır – Atasızın deyil! 
Dünya Analınındır – Anasızın deyil! 
Dünya Övladlınındır – Övladsızın deyil! 

688.ALÇALDAN YÜKSƏLİŞ. 
Yüksələn alçaqla bərabər – Alçaqlıq da yüksəlir! 
Yüksələn satqınla bərabər – Satqınlıq da yüksəlir! 
Yüksələn alçaqla bərabər – Ucalıq da alçalır! 
Yüksələn satqınla bərabər – Sədaqət də alçalır! 
689.GİZLƏNƏNLƏR.  
Adamlar   Ağıllarında naşılıq daşıyırlar! Ona görə gizlənirlər! 

Ürəklərində xəbislik daşıyırlar! Ona görə gizlənirlər! 
İradələrində Zəlillik daşıyırlar!  Ona görə gizlənirlər! 
İnsan gizlənmir! 

690.GİZLƏDİLƏNLƏR. Cəmiyyət Tarix boyu Müqəddəsləri 
İnsanlardan gizlədib. 

Tarix boyu İnsanlar Müqəddəsləri Ürəklərində gizlədiblər. 
691.BALTALANANLAR. Cəllad Baltası bədəni başsız qoya bilib – 

Bəşəri Başsız qoya bilməyib. 
692.İNSAN YARANIŞI.  “İnsanı Əmək yaradıb!” – deyirlər. 

    “İnsanı Ruh yaradıb!” – deyirik. 
“İnsan meymundan əmələ gəlib!” – deyirlər. 
“İnsan İnsandan əmələ gəlib!” – deyirik. 
“İnsan Heyvanat aləminin Təkamülü sayəsində yaranıb!” – deyirlər. 
“İnsan Heyvanat aləmiylə yanaşı yaranıb!” – deyirik. 
Biliyə əsaslanırlar. 
Ruha əsaslanırıq. 



87 

693.TƏKAMÜL XURAFATI. İnsan meymundan əmələ gəlib, 
meymun canlı aləmdən əmələ gəlib, canlı aləm cansız aləmdən əmələ 
gəlib... 

Bəs cansız aləm nədən əmələ gəlib?   
Allahdan?! 
Təkamülçülük Dini Xurafat yaradır. 
694.BİLİK QORXUSU. “Həvva Bilik Üzümündən daddı və günaha 

batdı”. (Bibliya Əsatirindən). 
Əslində Bilikdə Qorxulu bir şey yoxdur! 
Bilik Adamın Dostudur. 
699.ADAM – ADƏM. “Adam” sözü – “Adəm” sözündəndir. 
Adəm birinci günahkar sayılır – Adam əbədi günahkar! 
696.FƏDAİLİK – MÜQƏDDƏSLİK. Həyatdan əl çəkməyi 

bacarmayan – Müqəddəsliyi bacarmaz! 
697.HEKTOR KİŞİLİYİ. Andromaxaya ölümdən qorxan Kişi layiq 

deyil! 
698.ANDROMAXA QADINLIĞI. Hektora ərini ölümə sevinclə yola 

salan Qadın layiq deyil! 
699.YANLIŞLIQ.  Aqamemnon elə bilirdi ki, Axillesin Hökmdarıdır! 

     Axilles elə bilirdi ki, Aqamemnonun Dostudur! 
700.YELENA BƏHANƏSİ. Troya döyüşündə Yelena bəhanəydi! 
Yunanlar və Troyalılar Döyüş Qəhrəmanlığı üçün meydan arayırdılar! 
701.YELENAYA EVLƏNƏN  FAUST. Gözəlləşən Zəka. 

 Zəkalaşan Gözəllik. 
702.BİC ALLAHLAR. Bic Şahlar olur – Bic Allahlar olmur! Ona görə 

də Yunan Allahları – Şahlardır! 
703.AFİNA PALLADASI. Afinanın başından hazır vəziyyətdə çıxdı. 

Çünki artıq tam Yetişmişdi! 
704.ZƏMANƏ SƏHVİ. Klavdio – Hamletin Düşmən olduğunu anladı, 

Zəmanə anlamadı! 
705.RUHANİ “QİSAS”. İnsanı Zamandan xilas eləmək. 
706.İLK İSAÇILAR. “Ruhani Qisasçılar”. 
707.QAMÇI. Sinəyə çatır – ürəyə çatmır. 
708.BAŞLARA İLDIRIM ÇAXDIRANLAR. Başlarına ildırım 

çaxılanlar. 
709.QƏLƏBƏNİN SİRRİ. İsa ölməsəydi – dirilməzdi! 
710.HAMLETİN OFELİYASI. Dahi sevgilisi! 
711.İYİRMİNCİ ƏSR ŞAHLARI. Prezident olmaq istəməyənlər! 
712.KYERKEQOR – REQİNA OSTEN. Dəhşətli İmtina Qətiyyəti! 
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713.PAQANİNİ. İnsanın Təbiətin Dilində danışması. 
714.MONTEN. Həyatdan Yüksəyə qalxmayan... 
715.TƏBİƏT RƏMZLƏRİ.  İlan – Zəhərli sürünən. 

       Öküz – Təpərli sürülən. 
716.FİL DAVRANIŞI. Alabaşa diqqət yetirmək  Filə yaraşmaz! 
717.BAYRON SƏRGÜZƏŞTLƏRİ. Dünyanın hayıfını qadınlardan 

çıxmaq! 
718.BAYRON ŞƏRQİ. Antiqərb. 
719.VAXTSIZ ÖLÜM. Əsatirləşmək. 
720.AKADEMİYA. Platonun Fikir Bağçası. 
721.ARİSTOTEL. Mahiyyətlə Gerçəkliyi barışdıran. 
722.NARAHAT ULDUZLAR. Bir-birinin başına yığılan ulduzlar! 
Narahatsınız, həyəcanlısınız! 
Adamların əlinə düşmək Təhlükəsi var! 
Avamların əlinə düşmək Təhlükəsi var!.. 
723.İNSANLAR – ALLAHLAR. Hera əri Zevsi qısqanırdı...  
Zevs arvadına hər addımda xəyanət edirdi... 
Allah İnsanlara oxşayırdı... 
Çünki İnsanlar İnsana oxşamırdılar... 
724.ÖZÜNLƏ OLMAQ.  
Yalqızlıq nə olan şeydir – Əgər Ruhun Səninlədirsə! 
Yoxsulluq nə olan şeydir – Əgər Varın Səninlədirsə! 
Əzab nə olan şeydir – Əgər Sevincin Səninlədirsə! 
Təhqir nə olan şeydir – Əgər Vüqarın Səninlədirsə! 
725.SON MAHNI. Son Mahnını sən oxumursan – səndən sonra 

gələnlər oxuyurlar! 
726.ŞAİRLİK. Şair özündəki heyvanı öldürmür. 
Onda o, Şair olmazdı, Peyğəmbər olardı!  
Şair heyvanlığıyla dil tapır, onunla birgə yaşayır, hətta qürrələnir... 
727.ANLAQ YÜKSƏKLİYİ. Elə Anlaq Yüksəkliyinə çata bilərsən ki, 

heç kəs səni anlamaz! 
Anlamazlara nə anladacaqsan, necə anladacaqsan?! 
Anlamazları anlayacaqsan!.. 
728.MÜASİRLƏŞMƏK. Mənəvi Əsirləşmək! 
729.FƏRQLƏNƏN. Qoyun üçün Otdan gözəl Yem yoxdur! 
Öküz üçün arabaya qoşulmaqdan başqa Həyat yoxdur! 
Heyvan olanla kifayətlənir. 
İnsan Qoyundan fərqlənir... 

      Öküzdən fərqlənir... 
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730.İŞIQLAR. Süni işıqlar o qədər çoxalıb ki, təbii işıq görünmür... 
731.BİRLƏŞƏNLƏR.  Biriylə təmasda oldun, 

Onuyla təmasda oldun, 
Yüzüylə təmasda oldun, 
Miniylə təmasda oldun – Birdir! 

Elə Birləşiblər ki, birini o birindən ayırmaq olmur! 
732.MÜASİR İCTİMAİYYƏT. Üfunətli, murdar leşin üstünə cumurlar, 

onu hərarətlə parçalayırlar. 
733.CƏMLƏŞMƏK – VƏHŞİLƏŞMƏK. Cəmləşirlər ki, birgə 

vəhşiləşsinlər... 
734.NƏŞƏ QOPARANLAR. Bulvarda, oturacaqlarda, avtobuslarda, 

harda gəldi, nə qədər bacarırlar – nəşə qoparırlar! 
735.GÖRÜNƏN – GÖRÜNMƏYƏN...  At görürəm. 

    Xoruz görürəm. 
    Donuz görürəm. 
    İnsan görmürəm. 

736.MÜASİR HƏYAT. Kənd – Şiddətli Zəhmət. 
Şəhər – Hiddətli Qəbahət. 

İtmiş kəndli.  
Aldanmış fəhlə.  
Satılmış ziyalı. 
737.TƏZƏ FƏRƏH. Miskin Fərəh. 
738.COŞANLAR - DAŞANLAR. Coşurlar - daşırlar. 
Sonra coşqunluqdan uzaqlaşırlar, 
Təzə coşğunluqla savaşırlar. 
739.YAŞAMAYANLAR. “Yaşadığım üçün xoşbəxtəm!”...  
Yaşayırsan ki?!. 
740.ALDANANLAR. Sezar elə bildi – Sezar imperiyası yaradıb – 

Öldürdülər. 
Napoleon elə bildi – Napoleon imperiyası yaradıb – Elba adasına 

qovdular. 
Stalin elə bildi – Stalin imperiyası yaradıb – İmperiyanı əlindən 

aldılar. 
741.SÜNİ PAFOS. Pis günə vurulmaq. 
742.HƏYAT – RUH. Həyatın gözü bəbəyindən çıxanda belə – Ruhun 

kirpiyi qımıldanmır! 
743.BACARIQ. Murdarlığı bacarmayan adama rast gəlmədim. 
744.BƏRABƏRLİK. Yaşamaq – Bir-biriylə dalaşmağa bərabər olub. 
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 745.İDEALSIZLIQ. “Hər kəsdən bacarığına görə – hər kəsə 
Ehtiyacına görə!” 

Maddi Ödənilməyə əsaslanan İdeal – Ruhani Yüksəlməyə 
əsaslanmayan!.. 

Ən yaxşı halda qarnıtoxlar cəmiyyəti! 
İdealsızlıq! 
746.VAXTSIZLIQ. Vəhşiliyə vaxt tapır – yaxşılığa vaxt tapmır. 
747.YATAN – AYILAN. Yatan – ayılmır. 

   Ayılan – Yatan sayılır. 
748.EVDƏN EŞİYƏ ÇIXMAQ. Dağdan dərəyə düşmək. 
749.CƏMİYYƏT – ADAMLAR. Cəmiyyət adamların üstünə uçub 

tökülür. 
750.MƏRHƏLƏLƏR.  Əvvəl – Yarımyadlıq. 

                                        Sonra – Tam yadlıq. 
751.QULDAR YALANI. “Yalan – Qulun qismətidir!” (Apollini). 
İnsanı Qul saymaq – Yalandır. 
Bu baxımdan ən böyük Yalançı – Quldardır. 
752.MÜDRİK FƏRQ. “Müdrikliyin vəzifəsi – Xeyiri Şərdən 

Fərqləndirməkdir!” (Sokrat). 
Müdrik Xeyirləşir. 
Naşı Şərləşir! 
753.XEYİR MÜƏYYƏNLİYİ. “Xeyir – müəyyəndir. Şər – Qeyri-

müəyyəndir” (Pifaqor). 
Xeyir – Həqiqətdir, Şər – Yalan. 
Yəni Həqiqi Şər – Antihəqiqətdir. 
754.ÖLÜMÜN ÖLÜMÜ. “Ölmək və Yaşamaq bir şeydir!” (Fales). 
Yaşamaq – Ölümü öldürməkdir. 

755.FİLOSOF TAXTI. “Empedokl Taxtdan imtina etmişdi!” (D.Layerti). 
Empedokl Həqiqət Taxtını Zor taxtına dəyişmədi... 
756.FƏDAKAR MÜDRİKLİK. “Özü üçün müdrik olmayana nifrətim var!” 
(Yunan Sözü). 
Özündən keçməyənə nifrətim var! 
757.ADAMLIQ ELMİ. “Alimlər peyda olandan sonra yaxşı adamlar 
azalır”. (Latın Sözü). 
Adamlar çoxalandan sonra İnsan azalıb. 
758.HƏM CAVAN – HƏM QOCA. “Nə cavan ondan qaçır, nə qoca 
ondan usanır”. (Fəlsəfə haqqında qədim atalar sözü). 
Fəlsəfə Ruhlandırandır! 
Ruh həm daim cavandır, həm daim qoca. 
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759.ATƏŞDƏN ARTIQ. Ruh sönməyən atəşdir – bu səbəbdən də 
atəşdən artıqdır. 

760.MÜDRİKLİK ÖLÇÜSÜ. “Həddən artıq müdrik olmayın – ölçü 
daxilində müdrik olun!” (Qədim Atalar sözü). 

Müdrikliyin Mütləqilikdən qeyri ölçüsü yoxdur! 
 761.QEYRƏTSİZ OLMAYAN. Hannibal başı açıq döyüşürdü, ancaq 

Papaqsız deyildi. 
762.PEYĞƏMBƏR ÖZLÜYÜ. “Danışanda Peyğəmbərlər özlərində 

olmurlar” (Monten). 
Danışanda Peyğəmbərlər Özləri olurlar. 
763.OLMAQ – OLMAMAQ. “Ölmək istəyirəm ki, İsayla bir yerdə 

olum!” (Pavel). 
İsayla bir yerdə olmaq üçün Yaşamaq lazımdır. 
764.QLADİATOR TAMAŞAÇILARI. Qladiatorun ölümünü 

istəyənlər... 
765.SAĞALMAQ SEVİNCİ. “Fəlsəfə bizi həm sevindirir, həm də 

sağaldır” (Seneka). 
Çünki Fəlsəfə bizi Ruhlandırır. 
766.RUH – BƏDƏN. “Daxili eybəcərliyimdən qurtara bildim – Zahiri 

eybəcərliyimdən qurtara bilmədim!” (Sokrat). 
Çünki Ruh Sənindir – Bədən Sənin deyil! 
767.ADAMLAŞMAQ. “Özlərini müdrik saya-saya İnsanlar ağıllarını 

itirdi” (Pavel). 
Özünü İnsan saya-saya bəşər adamlaşdı! 
768.GÖZ YAŞI. “Göz yaşımı faydasız və gücsüz saydığım üçün 

ağlayıram” (Solon). 
Göz yaşını faydasızlaşdırırsan və gücsüzləşdirirsən! 
769.MÜTLƏQƏ LAYİQ. “İnsandan artıq olmayan İnsan – nifrətə 

layiqdir” (Monten). 
Mütləqə layiq olmayan İnsan – Adama layiqdir. 
770.NADİR QƏLƏBƏ. Başqası üzərində Qələbə çalan çox olub, Özü 

üzərində Qələbə çalan az! 
771.HAKİMLƏR. Dünyaya hakim olanlar Özünə hakim olanlardan 

çoxdur. 
772.SOKRATIN SİFƏTİ. “Sokratın sifətinin ifadəsi həmişə eyniydi!” 

(Monten). 
Sokratın sifəti həmişə Bir idi. 
773.BUYNUZLU QƏHRƏMANLAR. Sezar, Lukull, Pompey, Antoni, 

Katon... 
Buynuzu arvadlarının sığalından qazanmışlar!.. 
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774.QADIN. Analıqda Yetişən, Saflaşan. 
775.YARADAN. Bizi Allah yaratmayıb – bəs kim yaradıb? 
Bizi Əvvəl Təbiət yaradıb – sonra Özümüz yaratmışıq! 
776.FƏRHAD QAYASI. Fərhad qayanı Qoluyla çapmırdı, Ürəyiylə 

çapırdı! 
777.MÜNASİBƏTLƏR. Duz kimi yalanmaq... 
Buz kimi qırılmaq... 
778.QOBUSTAN YAZILARI. Türk Möminliyi. 
779.SABAHI SALAMLAMAQ. “Biz Dünyadan gedər olduq – 

Qalanlara Salam olsun!” (Yunus Emre). 
Həyatımız, istəyimiz Qalanlara Qalan olsun! 
780.SUFİ RƏMZLƏRİ. Həqiqət – Mey: İçdikcə Kamilləşdirən! 

  Yar – Allah: Sevdikcə Mütləqləşdirən. 
781.HƏQİQƏT XEYRİ. “Həqiqəti deyən xeyir görməyib!” 
Həqiqətdən böyük xeyir varmı?! 
782.AT – QANAD. At kimi yüyürmək asandır! 

       Qartal kimi qanad çalmaq çətindir! 
783.YAŞAYAN VARLIQ. Var olandan Əl çəkmək olmaz. 

     Yox olana Sahib olmaq olmaz. 
Həyatda Var olan nə varsa – İnsanda Var olur. 
Həyatda Yox olan nə varsa – İnsanda Yox olur. 
784.İNSANLIQ. Adamlıqdan çıxmaq! 
785.GƏRƏKSİZLƏŞƏN SÖZ. İnsanlaşdırmayan Söz gərəksizdir... 
786.ZƏMANƏMİZİN QƏHRƏMANLARI.  
Cəmiyyəti dəyişdirəcəkdilər – cəmiyyətləşdilər! 
787.ZƏMANƏMİZİN MÜƏLLİMLƏRİ. Qanla qandıranlar. 
788.ZƏMANƏMİZİN HƏYALILARI. Utanmaqdan utananlar. 
789.İRADƏ – ÜRƏK. Qaya iradəli olmadılar – Daş ürəkli oldular. 
790.MÜASİR SƏNƏTKARLIQ.  
Mənfi Qəhrəman – Sənətkarın daxilində yaşayır. 
Müsbət Qəhrəman – Sənətkardan xaricdə yaşayır. 
791.MÜASİR HƏMRƏYLİK. Bir yerdə düşünmək yox – Yemək! 
792.MÜASİR DÖYÜŞ. Qıra-qıra qırılmaq! 
793.KÜTLƏVİ YARADICILIQ. Özünü uydurma. 
794.KÜTLƏVİ HAFİZƏSİZLİK. Başqasını unutma. 
795.KORLUQ. “Varidat Allahı kordur!” (Likurq). 
Varlı – Kordur, Var olanı görmür. 
796.QÜVVƏT – ƏDALƏT. “Qüvvət danışanda Ədalət susur!” (Romalı 

Sözü). 
Ədalət – Qüvvət tanımır! 
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797.ŞÖHRƏTİ SEVƏN. Mütləqi sevməyən! 
798.SPARTA TƏRBİYƏSİ. Kamil Döyüşçü – Qeyri-kamil İnsan! 
799.QUL – QULLUQ. Qulluqda Qul yaşayır. 
Vətənə qulluq eləmirlər, Evladlıq eləyirlər! 
Mütləqə qulluq eləmirlər, İnsanlıq eləyirlər. 
Cəmiyyətə qulluq eləyirlər... 
800.ÖLÜM – XOŞBƏXTLİK. “Ölüm xoşbəxtliyin zirvəsidir”. (Sparta 

təsəvvürü). 
Xoşbəxtlər – Ölümün qənimidir. 
801.ÖLÜM – ALİ HƏYAT. Ölümdən qorxmurlar – çünki Həyatı 

sevmirlər!” (Plutarxdan). 
Ölümdən qorxmurlar, çünki Ali Həyatı sevirlər. 
802.SAHİB – PUL. “Pulunun qulu yox, Sahibiydi! (Plutarxdan). 
Pulun Sahibi olmur – Qulu olur. 
803.KASIBLIQ – KİŞİLİK. “Kasıblıq Kişini heç eləyir!” (Pelopid). 
Kişilik kasıblığı! 
804.ÖZ HALINA AĞLAMAQ. “Roma sərkərdələri tar-mar etdikləri 

şəhərlərin halına göz yaşı tökürdülər”. (Plutarxdan). 
İnsan ola bilmirdilər... 
Heyvan ola bilmirdilər... 
805.ZEVSƏ OXŞAYAN... “Herakl Dəli Qəzəb məqamında dostunu 

məhv etdi”. (Yunan əsatirindən). 
Həmin məqamda Herakl atası Allahlar Allahı Zevsə bənzədi. 
806.XALQIN GÖZÜ. “El üçün ağlayan Kor olar!” (Atalar sözü). 
Kor olar və həqiqəti görər. 
807.DON KİXOT. Zəmanəsinin Dünyalığına inanmayan. 
808.SANÇO-PANSA. “Ayıq” Don-Kixot! 
809.DULSİNEYA. Don Kixotun yaşatdığı! 
810.HOFMAN. Dünya ciddi olmayan dərəcədə ciddidir! 
811.HAMLETİN ANASI. Hamletin yarası. 
812.FAUSTUN MARQARİTASI. Sevməyi bacaran! 
813.ŞEYX SƏNANIN XUMARI. Şeyx Sənanın Peyğəmbərlik 

Səhrası! 
814.AYDININ GÜLTƏKİNİ. Sevinməyən! 
815.OQTAY ELOĞLU İNTİQAMI. İntihar. 
816.SABİRİN FƏHLƏSİ. Sayılmayan. 
817.SALYERİÇİLİK. Paxıllıqla Qatillik arasında məsafə çox qısadır! 
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818.BÖYÜKLÜK – GÜLÜNCLÜK. “Böyüklüklə gülünclük arasında 
bir addım məsafə var” (Napoleon) 

Gülünc olan Böyüklük – Yoxdur. 
819.TOLSTOYUN NAPOLEONU. Həşəmətli Boşluq. 
820.TARİXİ GÜNAHLAR. Afina Demokratiyası – Sokratı öldürən! 
Roma İmperiyası – İsanı öldürən! 
İngilis Krallığı – Janna d’Arkı öldürən! 
Papaçılıq – Yan Qusu öldürən, C.Brunonu öldürən! 
Müsəlmançılıq – Nəsimini öldürən! 
821.TÜRK HEKAYƏTİ.  
Oğuz  
Bir-birindən ayrı düşmüş Evlad Atası. 
Səlcuqlar 
Türkiyə yaradan – Türk Birliyi yaratmayan. 
Osmanlar 
İmperiya yaradan – Fatehliyə yaramayan. 
Cavan Türklər 
Daxildəki Yırtıcını parçalayan – xaricdəki Yırtıcıya parçalanan!.. 
Xırdalanmaq 
Türk əvəzinə – Azərbaycan türkü, osmanlı türkü, özbək, qazax, 

qırğız, türkmən, əfşar, qacar... 
Vahid dəniz əvəzinə – müxtəlif səmtə axan çaylar, arxlar, 

gölməçələr... 
Mətanətli, dəyanətli, qoçaq, məğrur, ancaq dağınıq, bu səbəbdən də 

dağılan, dağıdılan... 
Var olmağı bacaran – Bir olmağı bacarmayan! 
822.İNSAN GÜCÜ. “İnsan yalnız Tək olanda Güclü olur” (İbsen). 
İnsan yalnız Özü olanda Güclü olur. 
823.CƏHƏNNƏM – CƏNNƏT. “Başqası – cəhənnəmdir!” (Kafka). 
Hər kəs cəhənnəmini də – cənnətini də özündə gəzdirir. 
824.DÜNYAYA BAXIŞ. “İnsanlara başqa göz vermək!” (Coys). 
Dünyaya Ruhun gözüylə baxmaq! 
825.KEÇİCİ – YALAN. “Keçici olan nə varsa, Yalandır”. (L.Tolstoy). 
Yalan – keçicidir. 
826.XEYİRDƏN və ŞƏRDƏN YÜKSƏK. (Nitsşe idealı). 
Şər. 
827.BƏDBƏXT GÜLÜNC. “Dünyada bədbəxtlikdən gülünc heç nə 

yoxdur!” (Bekket).  
Dünyada Gülüncdən bədbəxt heç nə yoxdur. 
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828.MƏRD QULAQ. “Həqiqəti eşitməkdən şirin heç nə yoxdur!” 
(Platon). 

Həqiqəti eşitməyə mərd qulaq gərək! 
829.QORXAQ GÜLÜŞ. “Gülürəm – çünki ətrafımda heç kəs yoxdur!” 

(Mison). 
Gülüşün qorxaqdır. 
830.DOĞULMAQ – ÖLMƏK. “Ölmək üçün doğuluruq!” (Yunan 

Sözü). 
Ölü Doğulmuruq. 
831.ADAM HAKİMİ. “Sənətim İnsanlara hökm eləməkdir!” (Diogen). 
İnsana hökm eləmək olmaz – Adama hökm eləmək olar! 
832.İYİRMİNCİ  ƏSR  SƏNƏTİ. Vəhşiləşmək istədi, sərsəriləşmək 

istədi – bacarmadı.  
Sənətkar özündəki İnsanı öldürə bilmədi. 
833.İSTEHZALI İSTEDADSIZLIQ. “İstehzasız olanda – istedadsız 

oluram!” (Yaqo). 
İstehza Yaqolarda istedadı əvəz eləyir. 
834.TANIMAQ – TANIMAMAQ. Çox tanınan əslində Tanınmır. 
835.ZƏKALI – ZƏKASIZ.   
I. Dünyada Zəkanın məhsulundan başqa heç nə görmürəm!” 

(Kantçılıq). 
Deməli, Dünyada Zəkalıdan başqa heç nə görmürsən. Dünyada 

Zəkalı çox azdır! 
Deməli, Azı görürsən – Çoxu görmürsən! 
II. “Dünya Zəkanın süzgəcindən keçir, Zəka tərəfindən dəyişdirilir”. 

(Kantçılıq). 
...Ancaq Zəkasızlığını itirmir. 
Deməli, ya Zəka Dünyanın ifadəçisindən başqa bir şey deyil, ya da 

Dünya o dərəcədə Zəkasızdır ki, Zəkanın təsirindən bəhrələnə bilmir. 
III. Mövcudluq – Zakalılıq. 
Mövcudluq – Zəkalılıqdır!” (Rasionalizm). 
Adi Mövcudluq – Həyatilikdir. 
Həyat – Zəkadan aşağıdır. 
Ali Mövcudluq – Ruhanilikdir. 
Ruhanilik – Zəkadan Yüksəkdir. 
Deməli, Mövcudluq – əslində ya Zəkadan aşağıdır, ya da ondan 

Yüksəkdir.  
Hər iki vəziyyətdə o, Zəkalıya bərabər deyil! 
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836.BİZİM ÜÇÜN OLAN – ÖZÜ ÜÇÜN OLAN. 
Biz yalnız “Bizim üçün olanı” görürük, “Özü üçün olanı” görmürük. 

(Kantçılıq). 
Biz Təzahürü görürük – Mahiyyəti görmürük, yəni Mahiyyətdən başqa 

hər şeyi görürük! 
Mahiyyət isə Hadisə deyil! (Şey deyil). 
Deməli, əslində biz Bütün olan Hadisələri (Şeyləri) görürük. 
Bizim görmədiyimiz Xüsusi Özündə Şey (Hadisə) yoxdur! 
837.HİSSİYYAT – DÜNYA. “Duyğularımızdan kənarda Dünya 

yoxdur!” (Subyektivçilər). 
Duyğularımıza bərabər olan Dünya Yoxdur. 
Dünyada duyğularımıza uyğun olan hadisələr çox azdır. 
Dünya duyğularımızdan kənardadır. 
838.ÖZÜNDƏN YARANAN. “Dünyanı Allah yaradıb – çünki Dünyada 

Özündən yaranan Yoxdur – Başqasından yaranan Var!”  
(Dinçi Məntiqi). 

Dünyada hər şey Özündən (Öz Daxili Mahiyyətindən) yaranıb. 
Dünyada Başqasından yaranan Yoxdur! 

839.KİÇİK BÖYÜKLÜK. Böyük Söz deyilib – Mütləq Söz deyilməyib. 
Böyük Əməl görülüb – Mütləq Əməl görülməyib! 
Mütləq Mənada kiçik Söz deyilib! 
Mütləq Mənada kiçik Əməl görülüb! 
840.GƏRƏKSİZLƏŞƏN ZƏKA. “Dünya görünəndən artıq deyil!” 

(Maddiyyatçı təsəvvürü). 
Əgər Dünya təkcə gözlə görünəndirsə – onda bəs Zəka nəyə 

lazımdır? 
Maddiyyatçılar Zəkanı gərəksizləşdirirlər. 
841.RUHSUZLAŞDIRILAN RUH. Ruhu bədəndə axtarırdılar. 
Ömür tükənəndə Ruh göyə çəkilirdi. 
Ruhun o dünya sərgüzəştləri olurdu. 
Ruhu – Ruhsuzlaşdırırdılar. 
842.VARLIĞIN MEYARI. “İnsan Həqiqətin meyarıdır!” (Sofistlər). 
Həqiqət – Varlığın Meyarıdır! 
Yalnız həqiqi olan Var olandır! 
843.HƏQİQİ TƏCRÜBƏ. “Həqiqət Təcrübədə Yoxlanılır!” 

(Praqmatizm). 
Təcrübə Həqiqətdə yoxlanılır. 
844.ŞÜBHƏ ŞƏRİ. Şübhə Mütləqləşəndə – Şərləşir. 
845.NİSBİ İNAM YOXLUĞU. Mütləq olmayan İnam – İnam deyil! 
Nisbi İnam Yoxdur! 
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846.ÇEVRİLMƏK – YÜKSƏLMƏK. Həyat Ali Həyata çevrilmir – 
Yüksəlir! 

847.MÜASİR TƏZAD. Saçı ağardı – Üzü Qaraldı! 
848.YALANÇI HƏQİQƏT. “Mücərrəd Həqiqət yoxdur, yalnız konkret 

həqiqət var”. (Müasir Ehkam). 
Sabah yalan ola biləcək həqiqət – yalançı həqiqətdir! 
Ehkam yalnız yalançı həqiqət tanıyır! 
849.ZİDDİYYƏTLİ HƏYAT. “Ziddiyyət – Həyatın əsasıdır”. (Müasir 

Ehkam). 
Ziddiyyət Həyatın kəsiridir. 
Həyatın əsası – Mütləq Mahiyyətdir. 
850.İNSAN – DÜNYA. “Sinfi Mübarizə əsasında – yeni Dünya 

yaranacaq!” (Müasir Ehkam) 
Sinfi mübarizə əsasında Kamil İnsan yaranmır. 
Kamil İnsan yaranmırsa – Yeni Dünya da yaranmır. 
Kamil İnsan İnsanın daxilində yaranır! 
851.GÖRÜNƏN – OLMAYAN! 
Daxildə Yetişməyən nə varsa – Yoxdur! 
852.SIÇRAYIŞ. 
 I. Bəşər sıçrayanda əksər hallarda şikəst olub və şikəst ayaqla 

irəliləməyə başlayıb. 
II. Bəşər bəzən əsrlərlə düşünmür – birdən əsrləri düşünür, dəhşətə 

gəlir və başı alovlu halda sıçrayışa əl uzadır! 
III. Sıçrayış Məcburiyyətini aradan qaldırmaq üçün, əvvəldən düz 

addımlamaq lazımdır! 
IV. Sıçramaq istəmirsənsə – Əvvəldən düz yeri! 
853.RUHANİ – MADDİ. “Ruhani Tərəqqi maddi Tərəqqiyə əsaslanır”. 

(Müasir Ehkam). 
Maddi Tərəqqi İnsanı Maddi Əsarətdən qurtarır, mənəvi əsarətdən 

qurtarmır. 
Ruhani Tərəqqi insanı Maddiyyat Əsarətindən qurtarır! 
854.BAŞ-AYAQ SALINMA. “Əvvəl ayaq – sonra baş!” – Məntiqi 

cəmiyyəti baş-ayaq salıb! 
855.SİNFİ MÖVQE. Dünyaya Ehkamın gözüylə baxmaq. 
856.SİNFİ QİYMƏT. Dünyanı Ehkamla Qiymətləndirmək! 
857.SİNFİ SƏNƏT. Ehkamlaşmış. 
858.SİNFİ İDRAK. Ehkam. 
859.SİNFİ MƏNƏVİYYAT. Ümumiçilik. 
860.SİNFİ HƏQİQƏT. Nisbi olan. 



98 

861.ROMA ALLAHLARI. “Allahlar Sərkərdələrin paxıllığını çəkirlər”. 
(Roma təsəvvürü). 

Çünki sərkərdələrdən seçilmirlər. 
862.İNSANLARDAN ŞİKAYƏT. İnsanlar biri-birlərinə Həyatdan 

şikayət edirlər. 
Unudurlar ki, əslində onlar biri-birindən şikayət edirlər. 
Çünki Həyat elə İnsanlardır! 
Həyatdan şikayət etmək əslində İnsanlardan şikayət etməkdir! 
863.TƏBİƏT – İNSAN. İnsanın ölümü – Təbiətin işidir. 

 İnsanın Yaşamağı – İnsanın işidir! 
864.BƏDƏN – RUH. “Bədən mövcud olmur – yalnız doğulur”. 

(Platon). 
Bədən yaşamır – Ruhu yaşadır. 
865.HÜNƏR YOXLUĞU. Şöhrət naminə göstərilən hünərdə 

Müqəddəslik yoxdur. 
Müqəddəslikdən Məhrum olan Hünər – Hünər deyil! 
Şöhrət naminə göstərilən Hünər – Yoxa bərabərdir! 
Deməli əslində Hünər Yoxdur. 
866.ƏMƏL YOXLUĞU. Şöhrət naminə görülən əməldə Müqəddəslik 

Yoxdur! 
Müqəddəslikdən Məhrum olan Əməl – Əməl deyil! 
Şöhrət naminə görülən Əməl – Həyatda Yoxa bərabərdir! 
Deməli, əslində Əməl Yoxdur! 
867.YAŞAMAQ – YAŞAMAMAQ. Bəşər nisbi mənada yaşayıb, 

Mütləq mənada yaşamayıb. 
868.NAQİSLİK.  Xalis Hünəri sevən az tapılır. 
                           Xalis Əməli sevən az tapılır. 
Hünərin ölməzliyinə inanmırlar. 
Əməlin ölməzliyinə inanmırlar. 
869.SƏDASIZLIQ. Sadalanırlar – Sədalanmırlar. 
870.YAŞAMAMAQ MURDARLIĞI. “Yaşayışımız Murdardır!” 

(Monten). 
Yaşamamağımız murdardır! 
871.ÖLDÜRƏN – YAŞADAN. Adam xaricdəki vəhşini öldürdü, 

daxildəkini yaşatdı. 
872.TOLSTOYUN NEXLÜDOVU. İnsanlaşdıqca Mühitiylə Yadlaşan! 
873.TOLSTOYUN KATERİNASI. Çirkaba atılan – bulaşmayan. 
874.ANNA KARENİNA. Çinovniki görməyi bacaran – İnsanı görməyi 

bacarmayan. 
875.KARENİN. Çinovnikliyində İnsanı tam itirməyən. 
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876.CAVİDİN İBLİSİ. İnsanın əzəli daxili düşməni! 
877.NİSBİLİK GÜNAHI. Cavanlıqda sevdiyin Qızı indi sevə 

bilmirsən! 
Çünki Məhəbbətin Mütləq deyildi! 
Çünki sevgilin Mütləq məziyyətlərə malik deyildi! 
Cavanlıqda dost saydığını indi dost saymırsan! 
Çünki Dostluğun Mütləq deyildi! 
Çünki Dostun Mütləq məziyyətlərə malik deyildi! 
Duyğular payız yarpaqları kimi tökülür və burada heç kəsin təqsiri 

yoxdur! 
Günah – Nisbilikdədir! 
878.AZALAN DOĞMALIQ. Gözəl Sifət çoxdur, cazibədar Sifət 

çoxdur,  cəlb edən Sifət çoxdur, Doğma Sifət azdır!.. 
Doğmalıq azalır!.. 
879.MÜTLƏQLƏŞƏN YER. Doğulduğun Yer sənin üçün möcüzə, sirr, 

titrək duyğular dünyasıdır! 
O, sənin qəlbində, ağlında təzədən yaradılıb, Mütləqləşib! 
880.ÜRƏK AĞRISI. Ürək ağrıyır – ancaq titrəmir! 
881.ÇARLİ ÇAPLİNİN BALACA ADAMI. Məsumlara qalmayan 

Dünya! 
882.İTİRİLMİŞ NƏSİL. Qərbin Qəribləri. 
883.“SEKSUAL İNQİLAB”. Əxlaqı “devirənlər”. 
884.SÜRREALİZM. Təcavüzkar İnstinktpərəstlik! 
885.QƏRB RUHU. Sarsılmış! 
886.ŞƏRQ RUHU. Çaşqın. 
887.MÜASİR GEDİŞAT. Azğınlaşan Ruhsuzluq. 
Amalsız yaşamaq bacarığı... 
888.İNSANİ İFLAS. Şəhvətə Səcdə. 
889.İCTİMAİ ÇİRKAB. Kütləvi sünilik. 
890.MÜASİR ANTİHƏYAT. Yalanlaşan Həyat. 
891.MÜASİR YETİMLİK. Böyüksüzlük. 
892.MÜASİR FƏALLIQ. Yamanlıq. 
893.BƏŞƏR TARİXİ. Çirkli, Ləkəli, Qaralama!.. 
Çirki silən gərək, Ləkəni pozan gərək, Ağı Qaraya yazan gərək! 
 

7-ci ilin Xəzan Ayı, Bakı. 
(Oktyabr, 1985-ci il). 
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Qar Ayı, 7- il 
 
*Cibimdə İdeya qəpik-quruşu gəzdirirəm.  

İdrak dilənçilərinə paylamaq üçün. 
*Cavanlıqda balaca qazançalar qaynadardım.  

İndi Böyük Qazan qaynadıram. 
*Vəsiqələrlə yarpaqlananlar. 
*Bağçasında meyvə bitmir dahi bağbanın. 
*Avgi tövləsindən cənnət törəyəcək!.. 
* Fəal olduğu dərəcədə fəaliyyətsiz! 
*Özgəsinin gözünə girmək üçün öz gözünü çıxardanlar! 
*Kölə məğrurluğu! 
*Beyinlərini Həqiqətin üzünə bağlayanlar! 
*Azanların azğınlığından olmaz! 
*Dartışanlar cəmiyyəti! 
*Yaşamamaq üçün yaşayanlar! 
*İdrak yalına o qədər alışıb ki, idrak çörəyinə ehtiyac hiss eləmir. 
*Başı qapazlı qadınlar başı qapazlı kişilərlə əvəz olundu. 
*Sünilik o qədər çoxalıb ki, təbii görünür. 
 Təbiilik o qədər azalıb ki, süni görünür. 
*Doğruluq oğurlandı! 
*“Düz gedən – düz gedir”. (Qorxaq fikir) 
  “Düz gedən – düz görür”. (Müdrik fikir) 

    *Bir vaxt Ziyalının Başını kəsirdilər, çünki Baş var idi. İndi Ziyalının 
başına sığal çəkirlər, çünki Baş yoxdur, saç var. 

*“Xarici Dili bilirəm!” – deyib lovğalanır. 
“Xaricilər Dilimi bilirlərmi?” – bunun qeydinə qalmır. 

*Zurna bağırır ki, “Sağ qalmışam!” 
     Saz çığırır ki, “Sağ qalmışam!” 
     Tar səslənir ki, “Sağ qalmışam!” 
     Kaman dillənir ki, “Sağ qalməışam!” 
     Sağ qalmaqlarına heyrətlənirlər. 

 
Köçəri Ayı, 7-il 

 
*İyirminci əsr: Xalqın keçid dövrü – ya özü olacaq, ya məhv olacaq. 
*Rəngim – İşıq, Rəmzim – Ocaq, Bayrağım – Vicdan, Yarağım – 

İnam. 
*Təlxəklərin dilində Həqiqət təlxəkləşir. 
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*Yuxu – təxəyyülün sərgüzəştləri. 
*Həvəs – qabiliyyətin qasidi. 
*Mütləqilik – Xeyirlikdir. Mütləq Şərdə – Mütləqilik yoxdur. 
*Zor həddi: Zorla İctimailəşdirmək olar, İnsanlaşdırmaq olmaz! 
*Dövlət hipnozu: Tikdirir – tikən görünür. 
*Müəllimlər: Varidat – kasıblıq ləyaqətini qandırır, kasıblıq – varidat 

ləyaqətsizliyini qandırır. 
*Bəşər Təkallahlıqdan Bütpərəstliyə yuvarlandı. 
*Ədəbiyyatın tərbiyə etdiyi nəsil ədəbsiz olur. 
*Bəşər hələ də İdrak Zirvəsinə Dərədən baxır. 
*Bəşəri Dilbirlik Bəşəri Birdillik deyil! 
*Sənəklərinin suyu axır. 
*Marksın görmədiyi: Heç şey heç kəsin olmayanda hər kəs heç şey 

olur. 
*“İctimai dəniz”in beyni köpükmüş!.. 
*Yaralı başda təzə dəlləklik. 
*Fil yüyürmür – yeriyir. Dovşan yüyürür. 
  Fil cəmdəkli dovşan – gülüncdür. 
*Yeriyəndə geri qalan, yüyürəndə quyuya düşən. 
*Yad iqtisadiyyat bəhrə vermir. 
  Yağı dövlət sevilmir. 
*Təzə xətt: Qoyunlaşmanın dovşanlaşması. 
*Təzə inam:  Yad iqtisadiyyat doğmalaşacaq. 
                      Yağı dövlət seviləcək! 
*Rəsmi Allah olmur, rəsmi Şah olur. 
  Allah qeyri-rəsmi olur. 
*Yuxarının iti olur ki, Aşağının canavarı olsun. 

 
Günəş Ayı, 8-il. 

 
*Sürüdən çıxmaq. 
*Mütləq Sual: “Özünlə öz Evinə nəyi aparacaqsan?” 
                          Nəyi saxlamısan ki, aparasan. 
*Qadağanlar: Qabağa baxma – uçurumu görərsən! Yuxarıya baxma 

– alçalmağını görərsən! Geriyə baxma – özgələşməyini görərsən! 
*Zəmanəylə Təmas: “Əlçatmazlıq, Müstəqillik, Bənzərsizlik. 
*Təzə Zenonçuluq: Axillesin çata bilmədiyi Tısbağa Addımı. 
*Amal Həyatiləşmir, Həyat Amallaşır. 
 Amal – Həyatdan yüksək, Həyat – Amala yüksələn. 
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*Keçirirlər! Bəşər böhran keçirir, ölkə böhran keçirir, elə bu 
səbəbdən də hərcayi yubileylər keçirir! 

*Saray Xəlqaniləri! 
*Çevrilmələr: Humanizm – Total Yadlaşma. Kollektivizm – Yad 

Birlik. Beynəlmiləlçilik – Ardıcıl Özgələşmə. 
*Təklik zəruriliyi:  

      Müasir Söhbət – Qeybətə bulaşmaq. 
      Müasir Dostluq – Xəyanətlə üzləşmək. 
      Müasir Məhəbbət – Cinsi Təmasla girələnmək. 

*Naşılıq: Sükutun dilini bilmirlər. 
*Yalan: “Möhtəşəm Maddiyyat yaradıram ki, möhtəşəm Mənəviyyat 

yaransın!” 
  Doğru: “Möhtəşəm Maddiyyat yaradıram ki, möhtəşəm Hakimiyyət 

yaransın!” 
    *Yalan: “Son nəticədə İnsana xidmət edirəm!” 

   Doğru: “Son nəticədə İnsana xəyanət edirəm!” 
*Fərq: Demokratik cəmiyyətdə davranış sərbəstliyi alınır, totalitar 

cəmiyyətdə heyvərəliyə çevrilir. 
*İctimai Həyat – adamları Ruhani Həyatdan ayırır. 
*Yadlaşma səviyyəsi: Cəmiyyətdən oğurladığını haram saymır. 
*Nəticə: Kütləvi Azadlıq əvəzinə – kütləvi oğurluq. 

                  Azad Qadın əvəzinə – yarımqadın. 
                  Yeni İnsan əvəzinə – köhnə adam. 

*Həyat – ucalıqdan endirən. 
  Amal – ucalığa qaldıran. 
*Vəziyyət: Adamı sevmirlər, insanı tapmırlar. 
*Təhlükə: Bir nəfər təzə adam yaratmadıqları halda, təzə bəşəriyyət 

yaradacaqlar!.. 
*Platonizm: Bu gündə yaşayan Mən deyiləm, mənim kölgəmdir. 
*İnsanı görmək üçün hamını görmək lazım deyil, daxilindəki Mütləqi 

görmək kifayətdir. 
  İnsanı sevmək üçün hamını sevmək lazım deyil, daxilindəki Mütləqi 

sevmək kifayətdir. 
*Tarixi yadlıq: Ərəb havasına yatdı, Qərb havasına oyandı, öz 

havasını çalmadı. 
*“Ürəklərdə ruhaniyyat odu sönüb” – deyirsən. 
   Sönmüşlərin halına yanmısanmı? 
*Həyat bağçasında Mütləq Ağacı bitməyib. 
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*Yadlaşan yaddaş. 
*Səciyyələr: İtaətkar Xalq – İradəsizləşən Xalq, İntizamlı Xalq – 

İradəli Xalq, Azad Xalq – Qüvvətli Xalq. 
 

 
Çiçək Ayı, 8-il 

 
*Görünmə: Mənfi adi görünür, müsbət – əcayib. 
*Utanmamaq dərsi: Özgə dilini bilmir – utanır,  

öz dilini bilmir – utanmır. 
*Atasızlar – anasızlar: Atasız olmurlar, çünki Atalı deyillər. 

  Anasız olmurlar, çünki Analı deyillər. 
*Münasibət: Kiçiyi kiçildir – kiçik görünmək üçün. 
*Ucalan alçalmır. Alçalan ucalmır. 
*Böyüklüyə əyilməyən – kiçikliyə əyilir. 
*Yoxlar nə çoxdur! 
*Həyat məhəbbəti öldürür, Amal – yaşadır. 
*Romantik həyat olmur, Romantik Xəyal olur və Amala çevrilir. 
*Həyat çirkabını Amal suyuyla yumaq olar, həyat suyuyla yox. 
*Məzlum Xalqa məğrurluq daha çox gərəkdir. 
 
 

İşıq Ayı, 8-il 
 
*Hər bir Fabrik – Antiinsanidir. 
 Hər bir Zavod – Antiinsanidir. 
 İri Sənaye – Quldarlıqdır. 
*“İctimaiyyətçi” cəmiyyətdə hamı cəmiyyətin kirayəçisi olur. 
*Realist xətt – təslimçilik. 
*İdealist dərinliyi, materialist dayazlığı. 
*Nisyədən böyük nəqdi yoxdur! 
*Asan Yol – Yalan Yol. 
 Çətin Yol – Doğru Yol. 

    *Nəqdi – Nisyənin kölgəsi. 
      Nisyə – Nəqdinin canı. 

*İmkansızlıq böyüklük imkanı yaradır. 
*Ruhani təcrübə – saflıq. 
*Uzağı görən – Amalı görür. 
 Yaxını görən – Həyatı görür. 
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*Əyildikcə əyrilir. 
*Öküz kimi Sürüldü, Qoyun kimi Qırıldı, Dovşan kimi Yüyürür. 
*Korlar, karlar, lallar arasında görmürlər, eşitmirlər, dinmirlər. 
*Ətalətin ölümü – sabitlik. 
*Gədalıq çoxalanda Ədalıq da çoxalır. 
*“Cəsarət”.  Oynadılır, oynadan görünür. 
*Qorxu qorxağın qənimidir, qorxmazın quludur. 
*Yalanlar: Rəyasətpərəstin milli Qüruru, Şöhrətpərəstin Məğrurluğu, 

Kolxozçu Mülkiyyəti, Fəhlə Hakimiyyəti. 
*Antihumanizm – hamı İnsandır! 
*Humanizm – hamıda İnsan var. 
*Özümlük: İnsanla məşğulam, Xalqla məşğulam, Sabahla məşğu-

lam, Amalla məşğulam. 
*Meyar: Olanlardan Yüksək, Olmayan dərəcədə. 
*Şairdən Peyğəmbər düzəldən Xalq Məzlumdur. 
 Aşıqdan Peyğəmbər düzəldən Xalq Məzlumdur. 
 Məzlum Xalqa Məğrur Ata gərəkdir! 
*Heçlik çoxdur və bu səbəbdən də hər şey olmaq lazımdır! 
*Hər şey ola bilmirsənsə – heç şey olduğunu dərk elə! 
*Zora əyilirlər – Zoru əymirlər! 
*Zəruri çağırış: 

Qorxaqlığınızdan qorxun! 
Naşılığınızdan daşının! 
İnamsızlığınıza inanmayın! 
Məzlumluq zülmündən qurtarın! 

*Mülkiyyətdən məhrum olan adam cəmiyyətin pişiyinə çevrilir. 
*Fərq: Həyat – yaradır ki, öldürsün. 
            Amal – yaradır ki, diriltsin. 
*Zəruriyyəti Tarix yaratmır, Şəxsiyyət yaradır. Şəxsiyyət təkcə 

hərəkat yaratmır, həm də onun Zəruriliyini yaradır. 
*Köhnəlik Tarixin çiynində həyatdan gedir. 
  Yenilik Şəxsiyyətin çiynində həyata gəlir. 
*Alçağı Yüksəyin Düşməni saymaq – Alçağı yüksəltməkdir. 
*Şəri Şərlə (özünə bərabərlə) məğlub etmək olmaz.  
  Şəri Xeyirlə (özündən üstünlə) məğlub etmək olar. 
*Xüsusi Aktivçilik – Ətalətin Təzahürü. 
 Tələsmək – Gecikmənin Təzahürü. 
*Fərq:  Həyat eşqi – özünümühafizə. 
            Amal eşqi – özünütəsdiq. 
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*Sosializm sağçılığı – antidemokratizmi. 
*Möminə: Allahı Göydə axtarırsan, Göyü niyə özündə axtarmırsan?! 
*Qabıqdan çıxır ki, dünyanı qəlibə salsın. 
*Həyat – Amal: 
 Həyat – çirkabdan yaranan, çirkab yaradan. 
 Amal – çirkabdan qurtaran, saflıq yaradan. 
 Həyat – Amal yaratmaq imkanı yaradır, onun ruhani dəyəri 

bundadır. 
*Həyat Amal baxımından naqisdir. Bu səbəbdən də Amaldan qorxur. 
*Kamil dəyişmir, çünki köhnəlmir! 
*Zamanla ayaqlaşmaq üçün axsaq olmaq gərək! 
 Zamanla dostlaşmaq üçün satqın olmaq gərək! 
 Zamanla barışmaq üçün vicdanla savaşmaq gərək! 

 
 

Şölə Ayı, 8-il 
 
*Elə bilirdi ki, möhtəşəmdir, bildi ki, məzlumdur. 
 Elə bilirdi ki, xoşbəxtdir, bildi ki, bədbəxtdir. 
 Elə bilirdi ki, haqlıdır, bildi ki, haqsızdır. 
 Elə bilirdi ki, böyükdür, bildi ki, kiçikdir. 
 Bildi ki, bilmirmiş! 
*Boynu yoğun, qarnı yekə, yerişi məğrur – “bəxtiyar” bir qul! 
*Adamdakı İnsanı sevirəm! 
*Məxluq yaratdılar, adını “Yeni İnsan” qoydular. 
*Palçığa batır ki, təmiz qalsın! 
*Quruluşu dəyişə bilirlər, İnsanı dəyişə bilmirlər. 
*Danışmaq əvəzinə miyoldayır, mırıldayır, fısıldayır. 
*Torpaq hamılaşdı. Hamı Torpağa tamarzı qaldı. 
*Total çinovniklik: 

      Kolxoz sədri – Dövlət məmuru. 
      Yazıçı  – Dövlət məmuru. 
      Alim – Dövlət məmuru. 
      Rəis – Dövlət məmuru. 
      Katib – Dövlət məmuru. 

*Siyasi sabitlik – qorxulu sakitlik! 
*Yoldaş, yolun hanı? 
*İntibah İstiqaməti: Antiinsani Quruluşun daxilində başlayır, həmin 

Quruluşu devirir, Yeni Quruluşda davam edir. 
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*“Şair xalq” laylası: Xalqa Ədəbiyyatçı şüuru aşılayırlar, filosof 
şüuru aşılamırlar, siyasətçi şüuru aşılamırlar. 

*Məğlubiyyət – Naşı Qələbəsi, 
  Qələbə – Müdrik Məğlubiyyəti. 
  Fərəh – Müdrik Kədəri, 
  Kədər – Naşı Sevinci. 
  Nəşə – Naşı Müdrikliyi, 
  Əzab – Müdrik Nəşəsi. 
*İctimai çevriliş həddi: 
  Burjuyluğu ləğv etmək üçün Burjuyu İnsana çevirmək gərəkdir. 
  İctimai çevriliş bunu bacarmır. Burjua sinfini ləğv edir, Burjuyluğu 

saxlayır. 
  Feodalizm Quruluşunu ləğv etmək – Feodallığı ləğv etmək deyil. 

Feodallığı ləğv etmək üçün Feodalı İnsana çevirmək gərəkdir. Bunu 
ictimai çevriliş bacarmır. Feodal sinfini ləğv edir, Feodallığı saxlayır. 

*İctimai cəza həddi: 
  Quldurluğu ləğv etmək üçün Qulduru İnsana çevirmək lazımdır. 

İctimai Cəza bunu bacarmır, Qulduru cəzalandırır, Quldurluğu saxlayır. 
*Müasir məziyyətlər: Kölə olduğu dərəcədə “məğrurdur”.  
  Oğru olduğu dərəcədə “doğrudur”. Çirkli olduğu dərəcədə “təmizdir”. 
*İdeal idealsızlıq: Hamının maddi tələbatı tam ödəniləcək! Bu o 

demək deyil ki, ədalət bərqərar olacaq, həqiqət qalib gələcək, adam 
insanlaşacaq... 

*“Elmi baxış”: İnsani münasibətləri iqtisadi münasibətlərlə izah 
edirlər.  

  Mahiyyəti Təzahürlə izah edirlər! 
*Özünə oxşamasaydın, necə oxşanardın?! 
*“Heç kəsim yoxdur!..”  Bəs özün özünə kəs deyilsən? 
*Həyatilik – qeyri-kamillik. Amallıq – kamillik. 
*Sevgi: Amalı sevdiyimdən, həyatı sevmədim. Həyatı sevsəydim, 

Amalı sevməzdim. 
*Böyüklük – Amallıqdır. Ona bərabər Böyük tanımıram. 
*Ruhlanmaq – həyatdan Yuxarıya qalxmaq! 
*Təqlidçilik – Təslimçilik. 
*Səadət – yəni ləyaqət!  
*Şöhrət: Böyüklüyün kölgəsi, kiçikliyin kölgələndiyi... 
*Yapon hadisəsi: Yaponlar Avropalılığı yaponlaşdırdılar, başqaları 

isə Avropalaşdılar. 
*Yeni təbəqələr: Mənəvi Gədalar, Mənəvi Qarabaşlar. 
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*İdeya – Varlığın Günəşi. İdealizm – İdrakın Günəşi. 
*Zəif – təqlid edir, Güclü – mənimsəyir. 
*İt kimi hürmək istəmirsənsə, İçindəki İti öldür.  
  Canavar kimi ulamaq istəmirsənsə, İçindəki Canavarı öldür. 
*Bugünün ən böyük səhvi ondadır ki, özündən başqa Sabahı tanımır. 
*İnsaniyyəti Cəmiyyətin boyuna biçmək olmur, İnsanın Boyuna 

biçmək olur... 
*Adam – Həyatında neçə gün İnsan olur, görəsən? 

30 Arzu günü. 
 

 
Od Ayı, 8-il 

 
*Ləyaqət əlifbası: Yoxsulluqdan utanmamaq, bu gündən beşəlli 

yapışmamaq. 
*Köləlik İrsiyyətə çevrilir və nəsildən nəsilə keçir.  

                                                                                            1 Ümid günü 
*Şər əməli: İslam Şərqin belini əydi, Avropalaşma Şərqin belini qırdı. 

2 Dözüm günü. 
*Bədiiyyatpərəstlik ehtirası alışdırırlar ki, siyasi idrakı söndürsünlər. 
  Babəki Nizaminin kölgəsində gizlədirlər. 
*Tarixi elə yazırlar ki, bugününə şükür deyəsən. 
*Elmi Ad, Dərəcə, Vəzifə, Rütbə səhrasında İdrak Bulağı axtarma! 
*Azərbaycan dilində danışmırlar, ancaq onu “öyrənirlər”, “öyrədirlər”. 
*Gözəl həyatımızın Eybəcərlikləri... 
*Portret: Məğrur Gödəni var, Kölə Ürəyi. 
*İri portfelli: O boyda  Portfeldə bir beyinlik ağıl yoxdur... 
*Oyuncaq hakimlər azğınlıqla, rüşvətlə, nəşəbazlıqla oyuncaqlığın 

əvəzini çıxmağa çalışırlar. 
*Etiraf: Hamı Adamdır, yəni heç kəs İnsan deyil! 
*Dövrlər:     Ruhani Dövrümüz – Zərdüşt. 

Cəsarət Dövrümüz – Babək. 
Ağsaqqal Dövrümüz – Qorqud. 
Fədakar Dövrümüz – Nəsimi. 
Hikmətli Dövrümüz – Muğamat. 
Məhəbbətli Dövrümüz – Füzuli. 
Haraylı Dövrümüz – Saz. 

*Zamanla ayaqlaşmaq olar, qanadlaşmaq olmaz. 
*Düz yeriyəndə yıxılır. 
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*Həyata elə sərməst olublar ki, Amala ayıla bilmirlər. 
*İmtina: Əli aşından da keçdi, Vəli aşından da. 
*Nə istəyirsən bu yazıq həyatdan, Özündə nə var ki, Sənə nə versin? 
*Həyata başları elə qarışıb ki, Amala vaxt tapmırlar. 
*Ağzını açanlar çoxaldıqca qulağını açanlar azalır. 
*Ləyaqət: Hırıldayanlar çoxalıb, Gülənlər azalıb.  
                 Zarıyanlar çoxalıb, ağlayanlar azalıb. 
*Qərb sürüyə getməkdən çəkinmir... 
*Şərqşünaslıq: Şərqə Qərbin gözüylə baxmaq. 
*Kəlməni adamın ağzında kəsirlər... 
*Özümü sevmirəm, Özümdəkini sevirəm. 
*Təbiət İnsanı nəzərə almır, Cəmiyyət də eləcə. 
*Xarici düşməni məğlub edən məzlum xalq. 
*Özü yazıq olduğu üçün hamıya yazığı gəlir. 
*Şöhrət qəlyanını hərarətlə sümürür, qəlyanda isə tənbəki çox azdır. 
*Hamı öz ağlına inanır, heç kəs başqasının ağlına inanmır. 
* Həyat Eşqi – Yaşamaq üçün Yaşamaq. 
  Amal Eşqi – Yaşamaq üçün Yaşamamaq. 
*Səfeh – səfehliyin nə olduğunu bilmir. 
  Bunu bilmək üçün ağıllı olmaq gərək! 
*Təbiət İnsanda öz imkanlarından kənara çıxır. 
  Bəşərin Faciəviliyi bundadır. 
*Həyat: Daim yaradır və daim öldürür. Daimi yaratmır ki, öldürməsin 

və yaratmaqdan qalsın. 
*Vəziyyət: Xarici heyvanı öldürə bilən Bəşər Daxili heyvanı öldürə 

bilmir. 
*Həyat Yalansız yaşaya bilmir. 
  Amal Yalanla yaşaya bilmir. 
*Möcüzə: Cəmiyyətə bulaşmaq və təmiz qalmaq! 
*Rütbə böyüklüyü: Rəsmi Kaliostroçuluq (kələkbazlıq). 
*Rəsmiləşən xəlqilik: Ölən Xəlqilik. 
*Fəhlə aqibəti: Xilas olmadan – xilaskar olmaq! 
*Həyat – Adam Komediyası, İnsan Faciəsi. 
*Müasir Azərbaycan – Anti Azərbaycan. 
*Müasir saray – Gədaxana! 
*Vətənsiz gödənlilər! 
*Biclərin (Ataları bilinməyənlərin) bicliyi (kələyi). 
*Küçələrimizi bivec adlarla murdarladılar. 
*Şər – süniliyi sevir, xeyir – təbiiliyi. 
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*Özgə dildə danışır ki, sayılsın! 
*Şəhvət – Həyatın verdiyi Səadət. 
  Qeyrət – Amalın verdiyi Səadət. 
*Şairlər – ya şahların, ya peyğəmbərlərin, ya da həyatın xidmət   

çiləri. 
*Kişinin yanında kişi gəzər, kişi tapılmasa, kişi tək gəzər! 
*Təskinlik: Balaca olduğum üçün böyüyəm. 
*Özgələşmə: “Böyüklük Özgədədir” inamı. 
*Sadiqlik sədəqəsi. 
*Həyat dolur: – Kimlə? 
            Boşalır: – Kimlə? 
*Şəhvət – Cinsi Nəşə əsarəti. 
*Bugünün olmayan: 
  Bugündə  İnam var. 

  Amal var. 
  Dağlar var. 
  Çaylar var. 
  Səma var. 
  Günəş var. 

  Bugündə Ülvi nə varsa, bugünün deyil, əbədiyyətindir. 
*Yeni Təbəqə: Mənəvi Proletariat. 
*Səfehlər çoxaldıqca Dəlilər azalır. 
*Həsədsizlik:  

Qocalıram – sən ki boy atırsan! 
Əksilirəm – sən ki yüksəlirsən! 
Gedirəm – sən ki qalırsan! 

*-Niyə gəldin, niyə gedirsən? 
 -Gəldim ki, görüm, duyum, anlayım! 
 -Nə gördün? 
 -Gördüm ki, Amaldan başqa həyat yoxdur! 
 -Nə duydun? 
 -Duydum ki, Amaldan başqa həyat yoxdur. 
 -Nə anladın? 
 -Anladım ki, Amaldan başqa həyat yoxdur. 
 -Niyə gedirsən? 
 -Çünki Amal Həyata sığmır. 
*Təbiətin Şah əsəri – Bəşər! 
  Bəşərin Şah əsəri – İnsan! 
*Koroğlunun Dəliləri – Vurğunları! 
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*Heyvanlaşan: Cütləşməkdən başqa cütlük tanımır. 
*Görümlər:  Ağlın gördüyünü Göz görmür. 
                     Ruhun gördüyünü Ağıl görmür. 
*Ruhani Zadəganlıq: Maddi yoxsulluqdan başlayır. 
*Bir İnsan Yetirmək Bir Quruluşu Devirməkdən çətindir. 
*İnsan dəyişməsə – Dünya dəyişməz! 
*Bəşəri fəlakət: Özünə yaxınlaşmamış – Özündən uzaqlaşdı! 
*Nikbinlik: “Həyat  Azdır!” – İdeyası. 
*Xalqı sevmək – Əhalini bir nəfərə qədər sevmək deyil.  

Xalqı sevmək – Haqqı sevməkdir. 
*Həyat çayında çimən çirklənməyə bilməz! 
*Qəbahət üçün ölməsən – Ləyaqət üçün Dirilməzsən! 
*Müasir Azərbaycan – Anti Babək. 
 Müasir Rusiya – Anti Tolstoy. 
 Müasir Dağıstan – Anti Şamil. 
*Yalanın qapısını tay-tay açıblar bəşərin üzünə. Həqiqətin qapısını 

bağlayıblar. 
*“Yetkinlik”: Yalan danışmaqdan çəkinmir. 
*Yalanı elə danışır ki, Doğru görünür. Doğrunu elə qatışdırır ki, Yalan 

olur. Yalanla Həqiqət arasında fərqi unutdular. 
*Yalanla yallananlar. 
*Bugünkülərə bənzəmirəm – bundan da böyük bəxtiyarlıq varmı?! 
*Adam da ola bilmirlər, məxluqlar! 
*Fərəh quraqlığına düşdü ürəklər. 
 Od tutub yandılar. 
*Məziyyət: Maksimal Ləyaqət – minimal imtiyaz. 
*Demokratiya oyunu: Hamı hakimlik eləyəndə hamı məzlum olur. 
*Həyat İnsanı yaşatmır – dolandırır. 
  İnsanı yaşadan Amaldır. 
*Dünya baş-ayaq olanda ayaq baş olur, baş ayaq. 
*Həyatın üzünü Amal ağardır... 
*Mənəvi sanitariya: Beyni hərcayi fikirlərdən, ürəyi hərcayi 

duyğulardan təmizləmək. 
*Makarenko: – Pedaqogika Lısenkosu. 
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Qürub Ayı, 8-il 
 
*İlişmələr: Pedaqogika Makarenko ehkamına ilişib.  
                   Psixologiya Pavlov ehkamına ilişib. 
*Hay-həşirdə Səsmi eşidəcəksən? 
  Qaçhaqaçda Yolmu görəcəksən? 
  Aldanışda Həqiqətmi tapacaqsan? 
*Nəticə: “Qoparılıb atılan” nə varsa – yenidən cücərir. Əkilən nə 

varsa – bəhrə vermir. 
*Çevrilmələr:  İnamsız – İnama İnanmır! 

İdraksız – İdraka İnanmır! 
Mənəviyyatsız – Mənəviyyata İnanmır! 
İradəsiz – İradəyə İnanmır! 

  İnamsızın İnamı – İnamsızlıq! 
  İdraksızın İdrakı – İdraksızlıq! 
  Mənəviyyatsızın Mənəviyyatı – Mənəviyyatsızlıq! 
  İradəsizin İradəsi – İradəsizlik! 
*İctimai Mülkiyyət: İqtisadiyyat və əhali. 
*Geriliklər:  İdraki gerilik – Marksizm. 

İctimai gerilik – Sosializm. 
İqtisadi gerilik – İctimai Mülkiyyət. 

*Naxırda fərdilik olmur, Xüsusilik olmur. 
  Sürüdə fərdilik olmur, Xüsusilik olmur. 
  Heyvanlar aləmində fərdilik olmur, Xüsusilik olmur.  
  Fərdilik olmayanda, xüsusilik olmayanda İnsaniyyət olmur. 
*Şərq-Qərb:  Bədənini pünhan saxlayanda Ruhaniyyat Odu yanır. 
                      Bədənini aşkar saxlayanda Ruhaniyyat Odu sönür. 
  Bədəndə aşkar edilməli bir şey yoxdur. 
  Bədəndə pünhan saxlamalı şey çoxdur. 
*Kollektivçilik: Pünhan xudbinlik. 
 Fərdiyyətçilik: Aşkar mənəmlik. 
*Əmələgəlmə:  Bədən heyvandan əmələ gələ bilər. 
                          Ruh heyvandan əmələ gələ bilməz. 
*Poeziya – Həyata sarılan, 
  Fəlsəfə – Amala tapınan. 
*Rəsmiləşən Cəsarət Qorxur. 
  Rəsmiləşən Həqiqət Yalan danışır. 
  Rəsmiləşən Tənqid Tərifləyir. 
*Həyatın tərbiyəsizləşdirdiyi... 
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*Həyat Adamı – Amaldan keçən. 
  Amal İnsanı – Həyatdan keçən. 
*Uyğunluq: Qananlar – Yananlar. 
*Zamançı:  Məxluq dilində danışır, 

   Adam dilində kəkələyir, 
   İnsan dilini bilmir. 

*Şərə bulaşmamış Xeyiri bəyənmir... 
*Həyat bulağında çay suyu qaynayır. 
  Amal çayında bulaq suyu axır. 
*Qaşda, gözdə, nazda, qəmzədə, qamətdə ülvilik axtarmaq – 

naşılıqdır. 
   Poeziya bu naşılığı əbədiləşdirir. 
*Cismanidə Ülvilik yoxdur. 
  Yalnız Ruhani olan ülvidir. 
*Təbiətdə İnsan öz Ruhunu oxuyur. 
*Pasport – kölə damğası. 
*Kollektivçilik Antixəlqiliyi. 
*Fərdiyyətçilik Antifərdiliyi. 
*Yaralarım – Yaraqlarım. 
*Həyat kitabını oxuyub qurtardım. Onda heç bir məna tapmadım...   

Amal Kitabını yazmağa başladım. 
*Dəlilər azaldıqca səfehlər çoxalır. 
*Hamıya hörmət eləmək – hörmətsizlikdir. 

     Hörmət – Mənəvi taxtdır. Onda hər kəs əyləşə bilməz! 
*Adam Adama rast gəlir, ancaq İnsan İnsana çox az rast gəlir. 
*Çətinliklərdən çətinlik çəkmirəm. 
*Hamı ac qalanda belə, Yaltağın Yalı var. 
*Yaxşının qazancı – yaxşılıq! 
  Pisin qazancı – pislik! 
*Yadlıq: Özündən oğurlamazlar. Yaddan oğurlayarlar.  

Hamı cəmiyyətdən oğurlayır. Çünki hamı cəmiyyəti yad sayır. 
*Cəmiyyət Adamdakı Adamlığa qalib gəlir, Adamdakı İnsanlığa 

məğlub olur. 
*Ömür quş kimi uçmur, ağac kimi bitir. 
*Maddi əmək – Təbiətlə döyüş. 
  Ruhani əmək – Özüylə döyüş. 
*Anti romantika: Romantik Təbiət var, Romantik Ruhaniyyat var, 

Romantik cəmiyyət olmayıb. 
 Cəmiyyət – Antiromantikdir. 
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*Ölüm naşıdır. O heç kəsi fərqləndirmir. 
 
*Yönlər:   Həyatdan kam aldım – kal qaldım. 
                Amala Yetdim – Yetişdim! 
*Kölə olduğu dərəcədə məğrur... 
*Sabah:  Azərbaycan – türkün beyni və ürəyi. 
               Türkiyə – türkün qolu və kürəyi. 
*Cəmiyyət Aqibəti: Ayağı başa çıxartdı, başı ayağa saldı və... baş-

ayaq oldu. 
*“Torpağın duzu” elan olundu və torpağın duzu yoxa çıxdı. 
*“Azadlıq” hüdudu: Əxlaqsızlıqdan başqa heç bir sərbəstliyə yol 

verilmir! 
*Mənşə: Misilsiz nəzəriyyədən, misilsiz quruluşdan misilsiz 

antihumanizm peyda oldu. 
*Yeni çağırış: Gəl bir-birimizi sülh yoluyla yox edək! 
*“Yenilik”: Yalan xamırından həqiqət çörəyi bişirmək! 
*İqballar: Əxlaqsızlıqla köləliyin Birliyi... 
 Əxlaqdan “azad oldular” və əxlaqsızlıq əsarətinə düşdülər... 
*Demokratik ölkələrdə ən çox dövlət başçılarına qəsd edilir, 

antidemokratik ölkələrdə xalqlara. 
*“Ağ gün” üzüqaralığı... 
*“Yeni xalqçılıq”: Həm xalqımı sevirəm, həm də onun əsarətini. 
*Ruhani qabiliyyət:    Eşidilməyəni Eşitmək. 
                                     Görünməyəni Görmək. 
                                     Deyilməyəni Demək. 
*Ruhani karlıq: Sükutun səsini eşitmirlər. 
*Rəmzi cismaniyyət: Yekə qarın, balaca baş. 
*Yeni “böyüklər”: 
  Nəriman Nərimanov – xalqı boyunduruğa saldı. 
  Mir Cəfər Bağırov – xalqı kölələşdirdi. 
  İmam Mustafayev – xalqa kələkbazlıq öyrətdi. 
  Vəli Axundov – xalqa oğurluq öyrətdi. 
  Heydər Əliyev – xalqa yaltaqlıq öyrətdi. 
* Bugünləşdirilənlər:  
  Nizamini bugünləşdirirlər. 
  Nəsimini bugünləşdirirlər. 
  Füzulini bugünləşdirirlər. 
  Ülviliyi bəsitləşdirirlər. 
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*Alınan – verilən: 
 Alınan: 

Bakı nefti. 
Sumqayıt poladı. 
Daşkəsən kömürü. 
Qarabağ pambığı. 
Şirvan üzümü... 

Verilən: 
Antixəlqi Akademiya. 
Antixəlqi Konservatoriya. 
Antixəlqi Tədris müəssisələri. 
Antixəlqi Ziyalı sürüsü. 
Metro “Möcüzəsi”. 
Dənizkənarı bulvar “savabı”. 
“Bərpa” bəzəyi. 
Öldürücü xəstəxanalar. 
Potyomkin kəndləri. 

*Cəfəng məntiq: Cəfəngiyyatı məntiqi surətdə əsaslandırırlar. 
*Ən böyük kələkbaz – Dövlət. 
  Ən böyük kələklənən – Əhali. 
*Həyat üçün Ömür çoxdur. 
  Amal üçün Ömür azdır. 
*Sadəlik – mürəkkəbliyin zirvəsi. 
  Mürəkkəblik – sadəliyin ilk pilləsi. 
*Həyat – Adamı meyidə çevirir və torpağa gömür. 
 Amal – Adamı İnsana çevirir və ürəklərdə yaşadır. 
*Mükafatla cəzalandırmaq. 
  Dəlillə yanıltmaq. 
*Ömrümün çoxu gedib, azı qalıb, 
                   Qışı gedib, Yazı qalıb! 
*Özüylə tək qalanda darıxır – çünki darıxdırıcıdır. 
 

 
Ata Ayı, 8-il 

 
*İnsan – amil deyil – Amaldır! 
*“Yeni Siyasət”: 
  Faydalı əzizləmə (menecerlik). 
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  “Sülhbaz” qloballıq (dünyaya təsir). 
  Elmi-texniki sənayeləşmə. 
  “Xilasedici” dinamizm (dəyişkənlik). 
  İcazəli “demokratizm”. 
  Çərçivəli “əxlaqilik”. 
  Ehkamlı “həqiqət”. 
*Məlum oldu ki, “dövrün İdrakı”nda İdrak çatışmır, “dövrün 

Ləyaqət”ində” Ləyaqət çatışmır, “dövrün Vicdanı”nda Vicdan çatışmır. 
   Yazıq Dövr! 
*Mənəviyyat çatışmazlığından (defisitindən) danışırlar, nailiyyətçilər! 
*Ağlayırlar – gülməli görünür, 
  Gülürlər – ağlamalı görünür! 
*Naşılıq məktəbi:  
  Zərdüştdən nə öyrətdilər? 
  Babəkdən nə öyrətdilər? 
  Qorquddan nə öyrətdilər? 
  Nəsimidən nə öyrətdilər? 
  Füzulidən nə öyrətdilər? 
  Muğamdan nə öyrətdilər? 
  Sazdan nə öyrətdilər? 
  Naşılığa yüksəltdilər! 
*“Armudun yaxşısını ayı yeyər”... 
  Armudun yiyəsi olmayanda! 
*Aşağı həyat – həyatın üst qatındadır. 
  Yuxarı həyat – həyatın alt qatındadır. 
*Sərbəst dişilər, sərbəst erkəklər. 
*Beynəlmiləlçi Xalq – Xalqsızlıq. 
*Yaşamağa tələsən əslində yaşamamağa tələsir. 
*Dünyasızlar: Öz dünyaları yoxdur deyə qapı-qapı gəzib dünya 

axtarırlar. 
*Fiziki tərbiyəsizlik: Bədəni ruh üçün hazırlamırlar, bədən üçün 

hazırlayırlar. 
*Zəka Mahiyyətə varır, Ruh Mahiyyətə çatır. 
*Xudbin – Özümsüz! 
  Fədakar – Özümlü! 
*Məhv olmağı – Olmaq sayırlar. 
*Nankorluq töhmətiylə əsarətə salmaq! 
*“Xilaskarım olmasaydı, xilas olmazdım!” 
  “Xilaskarın” olmasaydı, xilas olmağa ehtiyacın olmazdı! 
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*Zülmətdə bağlanan Düyünü İşıqda açmaq! 
*Yaxına yüksəkdən baxmaq! 
*Nizamiyə heykəl qoymadılar – Boyunduruğa heykəl qoydular! 
  Nəsimiyə heykəl qoymadılar – Boyunduruğa heykəl qoydular! 
  Füzuliyə heykəl qoymadılar – Boyunduruğa heykəl qoydular! 
  “Sosialist vətənpərvərliyi” – Boyunduruğa “məhəbbət!” 
*Boy artımı: Boyun boyunduruğa çatana qədər arta bilərsən, ondan 

yuxarı yox! 
*Ömür Ölümlə yox, Ali həyatla nəticələnməliydi – həyatın buna 

qüdrəti çatsaydı! 
*Cismanidə Ülvi nə varsa – Ruhanidir! 
*Şər – naşıdır. Ona görə özünü güclü sayır. 
 Xeyir – müdrikdir. Ona görə özünü güclü sayır. 
*Ruhani Səbəb: Əzaba hazır olmur – infarkt olur! 
                            Təhlükəyə hazır olmur – diabet olur! 
*Naşılar canlarını saxlamaqda “müdrik”dirlər. 
 Müdriklər canlarını saxlamaqda “naşı”dırlar. 
*Sürət əsri: Maşınlarda, qatarlarda, təyyarələrdə, gəmilərdə özlərin-

dən qaçırlar. 
*Böyük dövlətin sənin kiçikliyini qoruyur. 
* “Sovet xalqı” nə deyən şeydir görəsən: parlament xalqı? 
*Millət elə Xalq deməkdir. “Çoxmillətli  xalq” nə deyən şeydir: 

“Çoxxalqlı xalq?” 
*Həyat eşqi: Elə həvəslə itləşirlər ki, elə həvəslə qancıqlaşırlar ki!.. 
*Adam ömrü boyu özündəki İtdən, Qancıqdan utanmır, usanmır. 

İnsan Adamdakı İti, Qancığı öldürür. 
*Həyat düşmənçiliyi: Düşmən əyməsə də, həyat əyəcək! 
                                     Düşmən yaralamasa da, həyat yaralayacaq! 
                                     Düşmən öldürməsə də, həyat öldürəcək! 
*Yadlığın qənimi – doğmalıq! 
*“İrəlilədikcə” gerilədik! 
*Ehtiyat – qorxağın yarağıdır! 
*Baş saxlamaq – ayağa salınmaq! 
*İctimai Mülkiyyət – Xalq mülkiyyətsizliyi. 
*Zorla Xeyirləşmək olmaz, Şərləşmək olar. 
*Şərin qanadlarında Xeyirə uçurlar... 
*İnamsızlığa qarşı Şübhəliyəm! 
  Şübhəsizliyə qarşı İnamlıyam! 
*Həyatdan nə götürdüm? – Amal! 



120 

  Həyata nə verdim? – Amal! 
*Müasir portret: Dizin-dizin sürünüb, diliylə həyat şirnisini yalayan! 
*Doğma Həyat olmur, Doğma Amal olur. 
*Kapitalizmin boyuna biçdikləri nə varsa – sosializmin əyninə 

geyindirirlər. 
*Şərlə Döyüş Üslubu:  
  Ağılasığmazlıq, “Özünəziyanlıq”, Gözlənilməzlik! 
*Vaqiflər yaxşı şair olmaq əvəzinə, yaxşı vəzir olsaydılar – bu günə 

düşməzdik! 
*Bakı – çilçıraqlı Təbriz! 
*Səciyyə: Təhlükəyə qədər qəhrəmanlıq! 
*Həşirli zamanlarda Şər qanad açır. 
*Şərin inkar etdiyi nə varsa – Xeyirdir! 
  Xeyirin inkar etdiyi nə varsa – Şərdir! 
*Şərin əzizlədiyi nə varsa – Şərdir! 
  Şərin bədnam etdiyi nə varsa – Ləyaqətdir! 
*Cəmiyyət üçün ölməsən – Ruhaniyyat üçün dirilməzsən! 
*İnqilabi müstəbidlik. 
*Sosialist faşizmi, sosialist konservatizmi, sosialist liberalizmi. 
*Öləni öldürmək – yaşayanı fəlakətə salmaq. 
*İnqilabi mürtəcelik. 
*Dövlət İmperializmi, Dövlət Mülkədarlığı. 
*İbtidai icma quruluşuna “irəliləmək”. 
*Mükafatla Cəzalanmaq, Cəzayla Mükafatlanmaq. 

 
 

Yağış Ayı, 8-il 
 
*Darısqallıq: İctimaiyyətçi cəmiyyət adlanan bu siçan deşiyinə necə 

sığasan? 
*Nikbinlik:   İnam adlı Dağa söykənmişəm! 
                     İdrak adlı Dağa söykənmişəm! 
                     Mənəviyyat adlı Dağa söykənmişəm! 
                     İradə adlı Dağa söykənmişəm! 
*Ölüm bədənimi öldürəcək, ruhuma dəyməyəcək! 
*İdealizm: Elə mərd görmədim ki, namərd olmasın!  

       – Mərdliyi seçdim! 
  Elə böyük görmədim ki, kiçik olmasın! – Böyüklüyə tapındım! 
  Elə yüksək görmədim ki, alçaq olmasın! – Yüksəkliyə sarıldım! 
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*İnam: Bacarmadığımı da bacarıram! 
*Tarixi hadisə: Quraşdırılmış cəmiyyət! 
*Siyasi məharət:    Lap “həqiqətləşərəm” də, təki aldadım! 

Lap “sevərəm” də, təki söyüm! 
Lap “inamlaşaram” da, təki şübhələndirim! 
Lap “xeyirləşərəm” də, təki şərləşdirim! 

*Qabaqcıl mamaçılıq: 
  Yalandan Həqiqət doğuzdurmaq! 
  Zülmdən Ədalət doğuzdurmaq! 
  Fəlakətdən Səadət doğuzdurmaq! 
*Təhlükələr:   Ədalət təhlükəsi. 

Həqiqət təhlükəsi. 
Mənəviyyat təhlükəsi. 

 
 

Sərt Ayı 
*Zamançı devizi: 
  Balamı yaşatmaq üçün Xalqımı öldürürəm! 
*Qəriblik: Kəndlinin torpaq qəribliyi. 
                 Fəhlənin fabrik qəribliyi. 
                 Ziyalının söz qəribliyi. 
*Dəyişkənlik – dəyişməzlik:  
  Adam dəyişib İnsan olur – İnsan dəyişmir! 
*Çeşidlər:   Külək kimi əsmək! 

Çay kimi daşmaq! 
Toxum kimi səpilmək! 
Ağac kimi bitmək! 

*Təyinlər:  Cəfəngiyyat – ağıldan uzaq. 
      Yalan – ağıla zidd. 
      Həqiqət – ağıldan üstün. 

*Mənsur Həllaclığımız: 
  Amalı sevdim – Amal oldum! 
*Zor humanizmi: Zor əslində canavardır, tülküdür, fitnəkardır, 

fəndgirdir.  
 Ancaq  Canavarlığını humanizmə zidd saymır!  

  Tülkülüyünü humanizmə zidd saymır! 
  Fitnəkarlığını humanizmə zidd saymır! 
  Fəndgirliyini humanizmə zidd saymır! 
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 Bəşəriyyətə canavar humanizmi hazırlayırlar! 

 Tülkü humanizmi hazırlayırlar! 
  Fitnə humanizmi hazırlayırlar! 
  Fənd humanizmi hazırlayırlar! 

 *Qoruyucular: “Təmiz cəmiyyətimizi murdar adamlar murdarladılar!” 
– deyirlər. 

  Bəs murdar adamlar ictimai münasibətlərin məcmusu deyilmi? 
  Marksist cəmiyyəti marksizmdən qoruyurlar, marksistlər! 
*Korluq: Cəmiyyətimizlə dustaqxanamız arasında fərq görən gözlər 

kordur! 
*Ən qatı Yalan: Qorxu Yalanı. 
*Vəhdət: Müstəqil Şəxsiyyət özünü Müstəqil Dövlətdə ifadə edir. 
                Azad Şəxsiyyət özünü Azad Xalqda ifadə edir. 
 

Qar Ayı 
 
* Xariciləşmək:   Evimdə olanda Vətəndə oluram, 

Evimdən çıxanda Xaricə düşürəm. 
Özümlə olanda Vətəndə oluram, 
Özgəylə olanda Xaricdə oluram. 
Xarici “dövlətimiz”. 
Xarici “mədəniyyətimiz”. 
Xarici “mənəviyyatımız”. 

*Hal: Qorxuzduqları dərəcədə qorxurlar. 
*Təzə Herakllar: 
  Çirkabı çirkabdan təmizləyirlər. 
  Zoru zordan təmizləyirlər. 
  Yalanı yalandan təmizləyirlər. 
*Çoxmənalıq: Hər hadisənin – Zahiri mənası var, Daxili mənası var, 

Gizli mənası var, Ali mənası var. 
*Çoxcəhətlik: Hər adamda Yadlıq var, Doğmalıq var, Biganəlik var. 
*Üz qaralığı: Üzündə yaraşıq var, ancaq işıq yoxdur. 
*Yüksəkdən baxmaq: Amal – həyatın güzgüsü. 
*Fikir – dil: Fikir dildən qabaq yaranır, dildə natamam ifadə olunur, 

dilə sığmır. 
*Ölüm – cəmiyyət: Ölüm xüsusini öldürür, ümumini saxlayır, 

cəmiyyətimiz də həmçinin. 
*İctimai hadisə: Ölü dirilik. 
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*İnsan Dünyası: İnsan Dünyaya sığmır, ancaq Vətənə sığır. 
*Gərəklik:   Göy olaq – yalnız şimşək olmayaq. 

Çay olaq – yalnız sel olmayaq. 
Dağ olaq – yalnız vulkan olmayaq. 
Yer olaq – yalnız meydan olmayaq. 

*Ömrün qədəri: Amal qədər ömrüm var. 
*Bədən – ev: Bədən – Ruhun Evidir. İnsan öləndə həmin Evdən 

köçür, bədən daha Onunku olmur. 
*Əlaqələr: Dost – Səninlə Bir olan, Özgə – Səndən Ayrı olan, Yad – 

Səndən Uzaq olan, Yağı – Səninlə Döyüşən, Ədavət aparan. 
*İnsanlıq: Allahla yarışmaq gərək! 
*Haqq: İsanın haqqı çarmıx idi ki, çarmıx müqəddəsləşsin. 
*Doğruluq: Yalançı həyat mən deyəni demirsə – deməli, mən 

doğruyam. Naşı həyat mən deyəni eşitmirsə – deməli, mən doğruyam. 
*İntibah: Dənizdə damla olmaq yox, Damlada dəniz olmaq! 
  Dünyaya çıxmaq yox, Dünyaya çevrilmək! 

 
Köçəri  Ayı 

 
*Vəziyyət: Müasir ziyalı xalqın tör-töküntüsüdür. 
*Hal: Həqiqət insanın xeyrinədir, adamın ziyanınadır, məxluqa 

yaddır. 
*Dillər:  Ərəb dili – məscid dili. 

  Fars dili – məclis dili. 
 Türk dili – yol dili, iz dili. 

*Siyasi mərhələlər: Tülkülük, Canavarlıq, Donuzluq, Dovşanlıq. 
*Boyunduruqlar:    İnam boyunduruğu, 

İdrak boyunduruğu, 
Mənəviyyat boyunduruğu, 
İradə boyunduruğu. 

*Ülvi nəticə: Həyatda axtardığım ülviyyəti Amalda tapdım. 
*Oxşamazlıq – oxşarlıq: 
  Səma heyvana oxşamır. 
  Günəş heyvana oxşamır. 
  Ulduz heyvana oxşamır. 
  Dəniz heyvana oxşamır. 
  Amal Səmaya oxşayır. 

       Günəşə oxşayır. 
       Ulduza oxşayır. 
       Dənizə oxşayır. 
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*Mahiyyət:  Vətən Yer deyil – Göydür! 
*Ömrün mərhələləri: Doğuluşa qədər, Ölümə qədər, Ölümdən 

sonra. 
*Mürəkkəblik:    Sədaqətlərində xəyanət var. 

Ləyaqətlərində həqarət var. 
Məhəbbətlərində küdurət var. 

*Tarixi aqibət: Ruhani əcnəbilik. 
*Çilçıraqlı şəhər: Elə bil təbiətin üzünə boya çəkiblər. 
*Əlçatmazlıq:  Şərdən o qədər uzaq ol ki, Şər sənə çata bilməsin! 

 Şərdən o qədər uca ol ki, Şər sənə çata bilməsin! 
 Şərdən o qədər fərqli ol ki, Şər sənə çata bilməsin! 

*Tarixi həqiqət: Gətirilən Səadət əslində itirilən Səadət olur. 
*Eybəcərlik: Bütün xalqlara mənsub olan Kişi – bütün kişilərə 

mənsub olan Qadın kimi bir şeydir. 
*Kölgəlik: Elmi Bilik – Mahiyyətin kölgəsi. 
*Mərhələlər: Yerləşmək – Məskənləşmək; Torpaqlaşmaq – 

barlanmaq; Yurdlaşmaq – Dünyalaşmaq. 
*Fəlakət: Yurdsuzluq – Dünyasızlıq. 
*İşıq – qaranlıq: Həqiqət İşığı, Ədalət İşığı, Cəsarət İşığı. 
                            Yalan Qaranlığı, Zülm Qaranlığı, Qorxu Qaranlığı. 
*Tarixi hadisə: Cəmiyyətin cəmdəyinə mənəvi qotur düşüb. 
*Texnika Allahı: Həyatı Süniləşdirən Maddi Qüdrət. 
*Fərq: Həyat təzələnir. Amal təzə qalır. 
*İnsanlaşma əlaməti: Mütləq Qayğı böyüyür, Nisbi Qayğı kiçilir. 
*Vəziyyət: Elm – Həyatın düşməni. 
*Təzəlik: Elmi idraksızlıq. 
*Alimlik: Elmi xurafatçılıq. 
*Müasir fəlsəfəçilər: Dövlət mollaları. 
*Həyat fəsadı: Həyat ölümü doğrultmaq üçün adamı ölümcül hala 

salır, əlsiz-ayaqsız eləyir. 
*Əsarətlər: İqtisadi vəhdət əsarəti, İctimai vəhdət əsarəti, İdeoloji 

vəhdət əsarəti, Siyasi vəhdət əsarəti. 
 Təsərrüfat hesabı: Sahibinə nökərçilik. 
 Özünümaliyyə: Müstəqil asılılıq. 
 Demokratikləşmə: Azad əsarət. 
 Aşkarlıq: Daxili pünhanlıq. 
 Təzə seçki: Birlərdən birini seçmək. 
 Tənqid: Hadisəni Mahiyyətdən ayırmaq. 
 Xalq özünüidarəsi: Xalq özünüaldatmağı. 
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  Xalq nəzarəti: Xalqa nəzarət. 
  Birləşmələr: Birlikdə boyunduruqlaşmalar. 
  Təzə inqilab: Süniləşmə sıçrayışı. 
  Təmiz yer: Təmizə çirkabda yer yoxdur, 

 Yalnız Amalda yer var, 
            İnamda yer var, 
            İdrakda yer var, 
            Mənəviyyatda yer var, 
            İradədə yer var. 

*Siyasət: Zor oyunu, zorla oynatmaq. 
*Hal: Təhlükəsizlik – İqtidarsızlıq. 
*Xalq:  Əməkçi – yaxşını pisdən, pisi yaxşıdan ayıran.  

Ədalətsizliyə dözən, ədalətdən dönməyən.  
Həqiqətsizliyə dözən, həqiqətdən dönməyən. 

*Fəlakətli məntiq:  
  İqtisadiyyat – Məqsəd, İnsan – Vasitə. 
  Cəmiyyət – Məqsəd, İnsan – Vasitə. 
  Dövlət – Məqsəd, İnsan – Vasitə. 
  Maddiyyat – Məqsəd, İnsan – Vasitə. 
*Təyin: Elm – Maddiyyatçı Din. 
*Təzə mövhumat: Elmi fatalizm. 
*Buxovlar: Elmi qanunlar, Dini Ehkamlar. 
*İqtisadi Qanunlar: İqtisadi alın yazıları. 
*İctimai Qanunlar: İctimai alın yazıları. 
*Həqiqət: Nə din, nə elm – İnam. 
*İdrak azadlığı: İnam Mütləqiliyi, Müstəqilliyi. 
*Səbəb-nəticə: Bir səbəbdən yüz nəticə doğa bilər. Labüd nəticə 

ehkamına sarıyırlar həyatı. Çox hallarda hasil olan nəticə mümkün 
nəticələrin ən dəyərsizi olur. İmkanların yüzdə biri gerçəkləşir həyatda, 
özü də ən üzərgisi! 

*Uzaqlıq: Özündən uzaq düşüb – xəbəri yoxdur! 
*Müasir başçı: Baş Zorlu. 
*Dərs: Başa düşməyən – ayağa düşür. 
*İctimai hadisə: Dünyanı zülmətə qərq edən işıq. 
*Ruhani Qələbə: Məğlubiyyətdən güc almaq! 
*Olan – olmayan: Şərin zülmü var, zilləti var, həqarəti var – 

qalibiyyəti yoxdur. 
   Xeyirin əzabı var, əziyyəti var, fəlakəti var – məğlubiyyəti yoxdur. 
*Hal: Nəşələnmək – Eşələnmək. 
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Günəş ayı, 9-il 
 
*İctimai dövlət antixəlqiliyi: 
  Dövlət hakimiyyəti – xalq məhrumiyyəti. 
  Dövlət mülkiyyəti – xalq səfaləti. 
  Dövlət ədaləti – xalq əsarəti. 
  Dövlət müəssisəsi – xalq işgəncəsi. 
*Təzə demokratiya: Lal olmuşların dillərini açaq ki, “Şər –  Xeyirdir!” 

– desinlər. 
*“Bütöv həqiqət”: Şərdən başqa Xeyir yoxdur! 
*Təzə təfəkkür: Şərləşin ki, ölməyəsiniz! 
*İnsan amili: Dişləməyən işləməz! 
*İctimai dəyişiklik: Könüllü Zor. 
*Ədalətli seçki: 5 Şərlidən birini seçmək xeyiri. 
*Yekun:   İnsana zidd ictimai dövlət. 

İnsana zidd ictimai mülkiyyət. 
İnsana zidd sənayeləşmə. 
İnsana zidd hərbiləşmə. 

*Təzə Allahlar: Təşkilat Allahı, Ehkam Allahı, Cəmiyyət Allahı. 
* “Qabaqcıl” milli siyasət: 
   “Çiçəkləndirə-çiçəkləndirə” soldurmaq. 
   “Dirildə-dirildə” öldürmək. 
*Nüvə silahı: Zor baxışı. 
*Beynəlmiləlçilik: Ən qatı millətçilik. 
*Fəhlə diktaturası: Zor kələyi. 
*Həyata uyğunlaşmaq: Şərə bulaşmaq. 
*Xudbinlik: Həyat xudbindir – özünü yaşatmaq üçün özününküləri 

öldürür. 
*Zamanla təmas: Dərinliyə getdikcə dayazlığa düşürsən. 
*Ruhani hadisə: Faciə İşığı. 
*Vüqar: Təhlükə Ucalığında yaşamaq! 
*Fərq: Həyat Yerdən qalxır, Amal Göydən düşür. 
*Çeşidlər: Dünyanın Sahibləri, Dünyanın Sakinləri, Dünyanın 

Qəribləri. 
*Hamılaşmaq: Yadlaşmaq. 
*Əcayiblik: Təzələr – Köhnəymiş. 
                    Köhnələr – Təzəymiş. 
*Bəlalar: Xüsusi mülkiyyət – bərabərsizlik yaradır, ümumi mülkiyyət – 

məhrumiyyət! 
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*Səy: Dünyanı səyləşdirirlər. 
*Vəziyyət: Şər Xeyir axtarır ki, arabasına qoşsun. 
*Hadisələr: Ehkamçı olduğu üçün əxlaqsız, idarəçi olduğu üçün 

ədalətsiz, şöhrətpərəst olduğu üçün “millətçi”. 
*Çirkabdan yoğrulurlar, çirkabı doğruldurlar, çirkabla bir-birini 

döyürlər. 
*Gerçəklik:  Rəsmi həqiqət olmur – qeyri-rəsmi həqiqət olur. 

 Rəsmi ədalət olmur – qeyri-rəsmi ədalət olur. 
 Rəsmi ləyaqət olmur – qeyri-rəsmi ləyaqət olur. 

*Ehkam mənəviyyatsızlığı – mənəvi gerilik yaradır və bunu düşmənin 
üstünə yıxır. 

* Təzə üsul: Şirnikdirmək və qorxutmaq.  
                     Şirin qorxutmaq. 
*Milli siyasət: Şər itləri Şərə yalmandılar ki, xalqın cəmdəyinə 

daraşsınlar. 
*Vəziyyət: Bəyləşdilər, xanlaşdılar, zadəganlaşdılar şərin 

qulluğunda. 
*Yeni hadisə: Nikbin fatalizm. 
*Çevrilmə: Dəbləşən – köbərir. 
* Fərq: Həyat – yırtıcının tərəfindədir, Amal – yaradıcının. 
*Münasibət: Sabahın Dünəndən böyük Dostu, bugündən böyük 

Düşməni olmayıb. 
*Beynəlxalq əlaqələr:  
  Bir-biriylə bağlandıqca bir-birinə yadlaşan ölkələr. 
  Beynəlxalq təsərrüfat Yadlığı – Yağılığa aparan. 
*Siyasət: Milli məhdudluq adıyla milli müstəqillik ideyasını 

damğalayırlar.  
*Ləyaqət: Özümü sevdiyim üçün xudbin olmadım. 
*Əkslər: Maddi Maraq – Mənəvi İtki. 
*Həqiqətsizlik: Realizm Antihəqiqəti. 
*Münasibət:  Siyasi Qərb – kapitalizmdən artıq. 
                      Siyasi Şərq – sosializm əskikliyi. 
*Yeni sosializm: Sosialist kapitalizmi. 
*Fərq: İnsan – İnsana qovuşur, adam – adamla toqquşur. 
*Əlaqələr: Zəka – Ruhun kölgəsi, Ağıl – Zəkanın kölgəsi. 
*Təyin: Biclik – ağıl əxlaqsızlığı. 
*Yetkinliyim: Daxilimdən Yadı sildim, Yağını öldürdüm, özümdən 

başqa heç nə saxlamadım. 
*Təyin: Şöhrət – ruhani şəhvət. 
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*Fərq: Kütləvi nə varsa – zahiridir, xəlqi nə varsa – daxilidir. 
*Xassə: İstehza – gizli həsəd. 
*Hədə: Gizli qorxu. 
*20-ci əsr dərsi: Maddiyyatçılıq gərəksizliyi, Ruhaniyyat Zəruriliyi. 
*Ruhani göz: Görünəndə görünməyəni görmək. 
*Qətiyyət: Həyat məni təmin etmədi – həyatdan əl çəkdim, adamlar 

məni təmin etmədi – adamlardan əl çəkdim, özüm-özümü təmin 
etməsəm – özümdən də əl çəkməyə hazıram! 

*Sülh uğrunda mübarizə: Zülm uğrunda mübarizə. 
*Ümumiçilər əxlaqı: Şəxsiyyətsizləşmə! 
*Ehkam nikbinliyi: “Bəşəriyyət mütləq antibəşərləşəcək!” 
*Vəziyyət: Xalq nə qədər cəsur olsa da, Qəhrəmanlar tək-təkdir! 
                  Xalq nə qədər ağıllı olsa da, Müdriklər tək-təkdir! 
*Dialoq: Şərq–Qərbə: “Nüvə müharibəsi olmasa da, öləcəksən!”            

Qərb Şərqə: “Nüvə müharibəsi olmasa, ölənə oxşamırsan!” 
*Ən qabaqcıl nəzəriyyə: “İqtisadiyyat başdır, İnsan – ayaq!” 
*Təyinlər: 20-ci əsr – Yüyürən bəşəriyyət, 21-ci əsr – Yüyülən 

bəşəriyyət. 
*Cənnət: Cəhənnəmin başqa adı. 
*Əlaqələr: Varlığın müəyyənləşdirdiyi – antişüur. 
                  Şüurun müəyyənləşdirdiyi – antivarlıq. 
*Xeyirli “damğalar”:  
  Antiehkam “damğa”sı vururlar İdraka – İdrakın xeyrinə. 
  Antişübhə “damğa”sı vururlar İnama – İnamın Xeyrinə. 
  Antişər “damğa”sı vururlar Xeyirə – Xeyirin Xeyrinə. 

    *Ruhani tələb: Fərəh gözləmə – Fərəhli ol, Səadət gözləmə – 
Səadətli ol! 

*Təhlükə: Təbiətlə döyüşdə bəşər məğlub olur. 
*Tarixi hadisə: Antişər biçimində şər. 
*Təzə barbarlıq: İctimailəşmə. 
*Təzə müstəbidliklər: İctimai mülkiyyət müstəbidliyi, “Qabaqcıl” 

Ehkam müstəbidliyi, İctimai Təşkilat müstəbidliyi. 
*Yeni era: Sürüləşməyə Sürülmək. 
*Nəticə: Xalqı zülmdən iflas elədilər. 
*İctimaiyyatçı demokratiya: Görünməmiş Zor imkanı. 
*Çarizm: İbtidai Sosializm. 
*“Qüdrət”: Fövqəlşər. 
*Xalq gücü: Zora qoşulmuş, Zorla qoşulmuş. 
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*Nailiyyətlər: Yalan, Məhrumiyyət, Antidemokratiya, Assimilyasiya, 
Zor. 

*Vəziyyət: Şərə qarşı nüvə silahını qoyurlar – şəri silahlandırırlar. 
Şərə qarşı Xeyiri qoya bilmirlər. 

*Şuralaşma: Şüarlaşma. 
*Olan – olmayan: Şura hakimiyyəti yoxdur, Partiya hakimiyyəti var, 

Şura rəiyyəti var. Fəhlə-kəndli hakimiyyəti yoxdur, Partiya hakimiyyəti 
var, fəhlə-kəndli rəiyyəti var. Partiya rəhbərliyi yoxdur, Partiya Zoru var. 

  Partiya Ehkam Yalanına xidmət edir, Ehkam Yalanını özünə xidmət 
etdirir. 

*Parlaq aqibət: “İşıqlı gələcək” Zülməti. 
*Tarixi hadisə: Sosializm imkansızlığı. 
*Fərqlər: Qərb: kapitalizm + demokratiya. 
                “Şərq”: mülkiyyətsizlik + antidemokratiya. 
*Hadisələr:  Dünyalaşdıqca dünyasını itirən “böyük xalq”. 
                      Dünyada itən “balaca xalq”. 
*Müstəqil əsarət: Guya respublika. 

      Qardaşlıq: Yadlaşlıq. 
*Milli siyasət: Millətsizlik “ləyaqəti”. 
*“Burjua” demokratiyası: Demokratiya. 
    Sosialist demokratiyası: Antidemokratiya. 
*Sosialist inqilabı – Şura hakimiyyətini partiya hakimiyyətiylə 

əvəz elədi. 
*“Mədəni çiçəklənmə”: Mədəni özgələşmə. 
*Geri qalmış ölkələr: Özündən ayrılmış ölkələrə çevrildilər. 
*“Xilaskarlıq”: Millətləri milli azadlıq aqibətindən “xilas elədilər”. 
*Sosialist demokratiyası deyə bağırdılar. İndi “sosializmə 

demokratiya əlavə eləyirik” – deyə bağırırlar. 
 “Nailiyyətləri” çatı kimi salıblar xalqların boynuna. 
  Stalin müstəbidliyindən danışırlar, 
  Xruşşov volyuntarizmindən danışırlar, 
  Brejnev doqmatizmindən danışırlar, 
  Qorbaçov revizionizmindən danışacaqlar. 
  Antiinsani “inkişaf”. Möhtəşəm antiinsanilik. 
  Yalansız sosializm olmur – bunu biləcəklər. 
  Zülmsüz sosializm olmur – bunu biləcəklər. 
  Sosializm + Qərb = təzə reformaçılığa. 
*Hal: İnsanı sevdiyim dərəcədə adamı sevmirəm. 
*Fərq: Adamın Dostu olur, İnsanın Amalı. 
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*Vəziyyət: Təbiətin – öz Əşrəfi İnsandan qeyri yağısı yoxdur. 
*Təzəlik: Zülmət yayan ziyalı. 
*“Demokratiya”: Ağlına gələni danışmır, ağzına gələni danışır. 
*Marksist  Fəlsəfəsi: Fəlsəfəyə qarşı inqilab. 
*Beynəlmiləl şərçilik: “Milli səddlər dağılır” – deyirlər, “Milli 

sərvətlər dağılır” – demirlər. 
 “Vahid dünya yaranır” – deyirlər, “Nadir dünyalar məhv olur” – 

demirlər. 
*Qanunauyğunluq: Əsarətə düşən xalq tüfeyliləşir. 
*Vahid bəla: Milli məhdudluq – bəşərdən təcrid olunmaq. 
*Beynəlmiləl hüdudsuzluq: Özündən təcrid olunmaq. 
*Bəşəri tələb: Milli Müstəqillik Müqəddəsliyi. 
*Təhlükə: Maddiyyatçılıq yuxusundan ayılıb görəcəklər ki, 

ruhaniyyatı itiriblər. 
*Hakim yağılıq: İmperiya yaradan xalqların əslində imperiyadan da 

qəddar düşməni yoxdur. 
*Tarixi hadisələr: 20-ildə xalqın başını kəsdilər, 37-ildə ürəyini 

yedilər. 
*Dəyişiklik: Sadistlər mazoxistləşirlər. 
*“Ümumbəşərilik”: Ümumşərlik. 
*“Təzə siyasi təfəkkür”: Davasız Şərləşmək. 
*İki Şər: Ölümdən böyük Şər yoxdur, Şərdən böyük ölüm yoxdur... 
*“Təzə sosializm: Sosialist kapitalizmi. 
*Nüvə silahı: Şər Dəhşətinə qarşı duran Dəhşət. 
*Hadisələr: Doğma qeyri-adilik, yad adilik. 
*Qüdrət: Fələk nə çağırırsa-çağırsın, sən öz çağırdığını çağır. 
*İnam: İnsanlaşan Adam, Göyləşən Yer, Amallaşan Həyat. 
*Ölüm təhqiri: Ölüm İnsanı təhqir eləyir. 

 
 

Çiçək ayı, 9 il. 
 
*Müdriklik uşaqlığı: Müdrik dünyaya uşaq kimi inanır. 
*Təyin: Dil – fikrin tərcüməsi. 
*Şərlik: Ehkamın xeyrinə Ehkamla döyüşürlər, Zorun xeyrinə Zorla 

döyüşürlər, Çirkabın xeyrinə çirkabla döyüşürlər. 
   Şərə xeyir verirlər. 
*Müasir dünya: 
  Zahirdəki: Sosializmlə Kapitalizmin döyüşü. 
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  Daxildəki: Maddiyyatçılıqla ruhaniyyatçılığın döyüşü. 
*Milli azadlıq inqilabları: Şəraltı hərəkatlar. 
*Kuba hadisəsi: Sosialistləşən fədailik. 
*İki ölüm. Nüvə müharibəsi – Şər təhlükəsi; cismani ölüm – Ruhani 

ölüm. 
*İran inqilabı: İran Məhşəri. 
*Elmi Ehkam: Məntiq hipnozu. 
*Bugünkü Əfqanıstan: Sabahkı Azərbaycan, Qazaxıstan. 
*Çeşidlər: Kapitalizm – normal həyat, sosializm – qeyri-normal 

həyat, Ruhani Cəmiyyət – Ali Həyat. 
*Kommunizm: Sürü cənnəti. 
*Kommunist: Sürü cənnətçisi. 
*Kommunistləşən bəşər: Naxır. 
*Fəlakətli nailiyyət: Elmi-texniki tərəqqinin nüvə silahından böyük 

nailiyyəti yoxdur. 
*Sovet xalqı: Dövlət sürüsü. 
*Müttəfiq respublika: Faciəvi məzhəkə. 
*İctimai inqilab: Zülmdən zülmlə zülmə sıçramaq. 
*Ruhani İntibah: Özünə sahib olmaq. 
*Milli “dirçəliş”: Köhnə ətalətdən təzə əsarətə sıçrayış. 
*Sosialist iqtisadiyyatı: Dövlət kapitalizmi. 
*Kollektiv təsərrüfat: Dövlət təhkimçiliyi. 
*İmperializm: İkibaşlı əjdaha. 
*Müasir Amerika: Demokratik kapitalizm. 
  Demokratiya həmdəmliyi, Kapitalizm yadlığı. 
*Müasir Rusiya: Totalitar mülkiyyətsizlik: dövlət zoru, 

iqtisadiyyat özgəliyi. 
*Müasir Azərbaycan: Öz evində kirayəçi. 
*Sosializmdən sonra: Əməkçi mülkiyyəti, Fərdi özünüidarə, İmtiyaz 

bərabərliyi, Ruhani Başçı. 
*Sabahkı Azərbaycan: Müqəddəs Atayurd. 
*İdeal – antiideal: “Kommunizm – insanın özünə qayıtmasıdır” 

(K.Marks). 
  Kommunizm – İnsanın özündən tam ayrılmasıdır. 
  Mülkiyyətsiz, millətsiz, dövlətsiz, fərdiyyətsiz İnsan – “sərbəst” 

heyvandır, azad İnsan deyil. 
*Nökər aqibəti: Xüsusi kapitalist mülkiyyəti istismar yaradır – bunu 

görürlər. Xüsusi əməkçi mülkiyyəti azadlıq yaradır – bunu görmürlər. 
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  Ümumi “xalq mülkiyyəti” total, hərtərəfli əsarət yaradır – bunu 
“görmürlər”. 

  Xüsusi kapitalist mülkiyyətinə kapitalist sahib olur, xüsusi əməkçi 
mülkiyyətinə əməkçi sahib olur, ümumi xalq mülkiyyətinə – dövlət sahib 
olur, rəiyyət mülkiyyətdən tam məhrum edilir, dövlət nökərinə çevrilir, 
İnsani ləyaqətini tam itirir. 

*İdeya birinciliyi: Tarixin yaradıcısı İdeyalardır. 
  Quldarlıq – politeizmə (çoxallahlığa) əsaslanır, Feodalizm – 

Katolisizmə (Roma papaçılığına) və islama, Kapitalizm – 
Protestantçılığa (lüterçiliyə), Sosializm – Marksizmə (iqtisadi fatalizmə) 
əsaslanır. 

*Sübutçular: Hitler sübut elədi ki, 20-ci əsr Avropasında Roma 
yırtıcılığı yaşayır, Homeyni sübut elədi ki, 20-ci əsr Şərqində xilafət 
zalımlığı yaşayır. 

*Yalan çeşidləri: Çap olunmuş hər bir sözdə mətbuat yalanı var. 
   Elan olunmuş hər bir hökmdə cəmiyyət yalanı var. 
   Təbliğ olunmuş hər bir ləyaqətdə rəsmiyyət yalanı var. 
*Sabah zəruriliyi: Elə söz deyilməyib ki, mütləq olsun! 

       Elə iş görülməyib ki, mütləq olsun! 
      Əslində Bəşərin Sabahdan başqa Bugünü yoxdur! 

*Fərqlər: Ömür bir cümlədir, Ölüm onun son nöqtəsi.  
                 Amal yoldur – ucsuz-bucaqsız. 
*Təbiətdə qayda var, İnsanda – məna. 
  Təbiətin səsi var, İnsanın – sözü. 
*Hal: Qoyunlaşdıqca meymunlaşırıq. 
*Azərbaycan aqibəti:  
  “Yaşa, Azərbaycan!” deyə-deyə Azərbaycanı öldürürlər. 
  Tərifləyə-tərifləyə Azərbaycanı təhqir edirlər. 
  Sovet Azərbaycanında azərbaycanlı nə varsa – qəribdir. 
*Yubileylər: Dahiləri şərləşdirmək istəyirlər. 
*Hadisələr:  Antisovetizm – yəni Antiəsarət. 

Antikommunizm – yəni Antifəlakət. 
Antimarksizm – yəni Antixurafat. 

*“Demokratik” sosializm: Azad zor. 
*Azmaq: İdrak sosializm ideyasında azdı. 
*Xayder: Nüvə Ölümünü dərk eləyir, Şər Ölümünü dərk eləmir. 
*Yağı: İnsanlaşmanın sosialist cəmiyyətindən böyük yağısı yoxdur. 
*“İrəliləyiş”: Kapitalizm cəngəlliyindən sosializm uçurumuna. 
*Total özgələşmə: Özgə Mülkiyyət, Özgə Dövlət, Özgə Təşkilat. 



133 

*Nicat: Bəşəri – kapitalizm haqsızlığından antikommunizm gerçəkliyi 
qurtaracaq. 

*İkibaşlı Şər: Xüsusi kapitalist mülkiyyəti – zəhmətkeşə zidd. Ümumi 
komminist mülkiyyəti – İnsanlığa zidd. 

*Ruhani cəmiyyətin başçısı:  
1. Maddi imtiyaza malik olmayan. 
2. İctimai imtiyaza malik olmayan. 
3. Ruhani qanunlara tabe olan. 
4. Xalq yaratmaq Səlahiyyətinə malik olan. 
5. Xalqı dünyada təmsil etmək Səlahiyyətinə malik olan. 
6. Xalqı yaşatmaq: qorumaq, inkişaf etdirmək, tərəqqiyə 

çatdırmaq Səlahiyyətinə malik olan. 
7. İnam, İdrak, Mənəviyyat, İradə Kamilliyinə çatan. 

       Başçı yaratmağa qadir olmayan xalq – xalq deyil. 
*Qiymət: İşığın işıqlanmaqdan böyük qiyməti yoxdur. 
*Kölgəlik tilsimi: Zərdüşt kimi peyğəmbərimiz var, Babək kimi 

qəhrəmanımız var, Nəsimi kimi fədaimiz var, Muğam kimi musiqimiz 
var, Füzuli kimi şairimiz var, – ancaq kölgədən çıxa bilmirik. 

*Nəticə: O qədər “nöqsansız adam yoxdur” dedilər ki, dünya naqis 
adamlarla doldu... 

*Ruhani cəmiyyətin əsas qrupları:  
1) Torpaqçılar, 2) Sənayeçilər, 3) Əqliyyətçilər, 4) İdarəçilər. 
*Yiyəlik: Dünyanın Yiyəsi olan xalq yoxdur. Bütün xalqlar Dünyanın 

Yiyələridir. 
*Olmayan – olan: Əslində kapitalizm-sosializm təzadı yoxdur, 

demokratiya-antidemokratiya təzadı var. 
*Fəlakətli aqibət: Sosializm Əfqanıstanı – Özündən ayrılan. 

      İslam Əfqanıstanı – Cəhalətə tapınan. 
*Təbliğat: Gerçəklik haqqında əfsanə. 
*Gəda məntiqi: “Ağa deyir sür dərəyə – sür dərəyə!” 
*Rəmzlər: Ruh – Qılınc, İdrak – Qalxan, Bədən – At. 
*Təyinlər:    İnam – Ruh. 

İdrak – İnamlı Zəka. 
Mənəviyyat – İnamlı Ürək. 
İradə – İnamlı Əməl. 

*Şər məntiqi: Zülmətdən böyük işıq yoxdur. 
*Dünyalar:  Məxluqun Dünyası yoxdur! 

Adamın Böyük Dünyası yoxdur! 
İnsanın Yurdundan böyük Dünyası yoxdur! 
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*Ləyaqətsiz məntiq: “Ayağını yorğanına görə uzat!” 
 Ləyaqətli məntiq: “Yorğanını ayağına görə sırı!” 
*Fərq: Adam nəşə vasitəsilə cismani Ata olur. 
            İnsan əzab vasitəsilə ruhani Ata olur. 
*Şər döyüşü: İnqilabda əslində Xeyirlə Şər döyüşmür, Şərlə Şər 

döyüşür. 
*Komsomol: Söndürülən Od. 
*Marksizm üslubu: Nəzəri ekstremizm. 
*Qərb məntiqi: Kommunizmdən dəhşətli Pinoçet yoxdur. Kommu-

nizmdən dəhşətli Bota yoxdur. Kommunizmdən dəhşətli Stressner 
yoxdur. 

*Sosialist inqilabı: Çar monarxiyasından – Dövlət monarxiyasına. 
*Yağı: Demokratiyanın “sosialist demokratiyasından” böyük yağısı 

yoxdur. 
*Xeyirə qarşı Şər: Zor Həsəddən yapışır, Həsəd Zordan. 
*Dərs: Xəstəlik – Sağlamlıq dərsi.  
*Tərbiyə yönü: Adamda heyvani nə varsa azaltmaq, İlahi nə varsa 

çoxaltmaq. 
*Fərq: Həyat dayanmır, Amal tükənmir. 
*Təyinlər: Həyat Zoru, Amal Haqqı. 
*Müdriklik: Qeyri-adilik adiliyi. 
*Xassələr: Təbiət – İnsana biganə. 
                   Cəmiyyət – İnsana yağı. 
*Ruhani Tələb: “Həyat – həyat üçündür” – yalanı yox, “Həyat – Amal 

üçündür!” – həqiqəti. 
*Olmayan – olan: Maddiyyatçı həqiqəti yoxdur. Ruhaniyyatçı yalanı 

yoxdur. Xurafatçı yalanı var. 
*Həyat – ölüm: “Həyat – həyat üçündür” – demək əslində “həyat – 

ölüm üçündür” – deməkdir. 
*Təyin: Təqlidçilik – Təhrifçilik. 
*Kamillik: Daxilində Günəş doğmalıdır, Daxilindəki Günəşi 

görməlisən! 
*Təyinlər: Amal – həyatın mənası. 
                 Həyat – Amalın kölgəsi. 
*Məqsəd: Qədimlərə çatmaq azdır, qədimləri ötmək gərək! 
*Hadisə: Sosializm – Avropa müstəbidliyi. 
*Yaradıcılar: Stalin – sosializm faciəsi yaratdı. 
                       Qorbaçov – sosializm məzhəkəsi yaradır. 
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*Məzhəkələr: Demokratiya əvəzinə Demokratiya məzhəkəsi. 
Müstəqillik əvəzinə Müstəqillik məzhəkəsi. Həqiqət əvəzinə Həqiqət 
məzhəkəsi. Cəsarət əvəzinə Cəsarət məzhəkəsi. 

*Hallar: Lenin xalqı – Sərməst. 
              Stalin xalqı – Fəlakətli. 
              Qorbaçov xalqı – Məzhəkəçi. 
*Nəticə: Sosializmin sonsuz imkansızlığını dərk edəcəklər. 
*Maneələr: Körpəliyin qarşısında Pioner maneəsi durur. Gəncliyin 

qarşısında Komsomol maneəsi durur. Yetkinliyin qarşısında Partiya 
maneəsi durur. Həqiqətin qarşısında Marksizm maneəsi durur. 
Ədalətin qarşısında Sosializm maneəsi durur. 

*Alternativlər: Şərin alternativi – Xeyir. Zorun alternativi – Haqq.  
Sosializmin alternativi – Ruhani Cəmiyyət. 

*Təyin: Sosializm – antidinamizm, antiyaradıcılıq, antitəşəbbüs, 
antiədalət, antidemokratiya, antiinsanilik, antivətəndaşlıq. 

*Hadisə:  Sosializm həddində cəsarət – guya cəsarət.  
Sosializm həddində ədalət – guya ədalət. 
Sosializm həddində həqiqət – guya həqiqət. 
Sosializm həddində müstəqillik – guya müstəqillik. 
Sosializm həddində aşkarlıq – guya aşkarlıq. 

*“Xilaskarlar”:  Sosializmi sosializmdən xilas edəcəklər! 
      Marksizmi marksizmdən xilas edəcəklər! 
      Partiyanı partiyadan xilas edəcəklər! 

*Xassələr:  Kapitalizm – Şər Sərvəti. 
Sosializm – Şər Qüdrəti. 
Demokratiya – Xeyir Neməti. 

*Leninizm yönü: Hakimiyyətçilik. 
*Amalçı ömrü:   İnam – Mütləqimiz. 

İdrak – Məktəbimiz. 
Mənəviyyat – Sərvətimiz. 
İradə – Dövlətimiz. 

*Sovet gəncliyi: Amalsız. 
*Sovet xalqı: Şərin Qulu. 
*Kommunist: İdeal maddiyyatçı. 
*Sosialist Azərbaycanı: Yad Atayurd. 
*Sovet Dövləti: Quldar. 
*Sovet iqtisadiyyatı – Şər aləti. 
*Kommunist partiyası – Mütəşəkkil köləlik. 
*Xassələr: Antikommunizm ləyaqəti, antisosializm həqiqəti. 
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*Nəticə: Qullar dünyasının quldarlara qarşı döyüşündən dəhşətli 
Quldarlıq törədi. 

*Qırmızı bayraq: Qan rəngli Zülmət. 
*Fərq: Təbiət adamında zahiri mədəniyyət olmur, cəmiyyət adamında 

daxili ləyaqət. 
*Şər çağırışı: “Bütün dünya proletarları, Şərləşin!” 
*Antiinsanilik Birliyi: Sosializm Antiinsaniliyi – Mülkiyyətsizlik, 

Antidemokratiya. 
   Marksizm Antiinsaniliyi – İqtisadi fatalizm, Sürüləşmə “idealı”. 
   Partiya Antiinsaniliyi – Şərləşdirmə Zoru. 
*Uzaqlıq: Özünə ən yaxın olan özünsən, ondan da Yerdən Göyə 

qədər uzaqsan! 
*Təzə sosializm:  Şərdən Xeyir gözlə! 
                              Zordan Haqq um! 
*Sosialist beynəlmiləlçiliyi: Zor antixəlqiliyi. 
*Məharət: Azadlıq havasında Zülm rəqsi. 
*Qardaş köməyi: Yağı zərəri. 
*Hadisə: Xilaskar əsarəti. 
*Vəziyyət: Sosializm – xəstə deyil, xəstəlikdir. Onu sağaltmaq yox, 

aradan qaldırmaq lazımdır. 
*Ümid:  Yalana İnam yaradacaqlar! 
              Zora Məhəbbət oyadacaqlar! 
*Müdriklik – naşılıq: Ədalətdən böyük Müdriklik yoxdur! 
                                    Zülmdən böyük Naşılıq yoxdur! 
*Əhvallar: Xüsusi mülkiyyətçilik psixologiyası – Sahiblik əhvalı. 
                   Ümumi mülkiyyətçilik  psixologiyası – Məhrumluq əhvalı. 
*Qənim: Sosializmin Qənimi – humanizm! 
               Kapitalizmin Qənimi – humanizm! 
*Siyasi portret: Rusiya – Baş, müttəfiqlər – Ayaq. 
*Təzəlik:  Sovet Dövləti – Təzə Quldar. 
                 Sovet Xalqı – Təzə Qul. 
*Mərkəzi komitə: Təzə saray. 
  İlk Təşkilat, Raykom, Şəhərkom – Təzə Qul nəzarətçiləri. 
*Səviyyələr:   Fəlsəfi səviyyə – Antimarksizm. 

Demokratik səviyyə – Antisovetizm. 
İnsani səviyyə – Antikommunizm. 

*Təyin: Sovet “fəlsəfəçiləri” – Marksizm mollaları. 
*İnqilabi dəyişiklik: Çar Rusiyası əvəzinə – Sovet Rusiyası. 
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*Nicat:  Antimarksizm İntibahı. 
              Antisosializm İntibahı. 
*Hadisə: Lenin milli siyasəti – Lenin Birlik Boyunduruğu. 
*Qadın aqibəti: Köhnə qadın – Məişətçi.  
                           Təzə qadın – Cəmiyyətçi. 
*Ölüm – Cəmiyyət: Ölüm də Cəmiyyət kimi ömrü təhqir edir. 
*Şər səyi: Şər dilinin Yaxın Şərq ləhcəsini yaratmaq istəyirlər. Şər 

dilinin Latın Amerikası ləhcəsini yaratmaq istəyirlər. Şər dilinin Afrika 
ləhcəsini yaratmaq istəyirlər. 

*Təzə köhnələr: Köhnə bəylərin tökdüklərini təzə bəylər yığdılar. 
*İnqilabi nailiyyət: Ətalətə qarşı Əsarət. 
*Özül: İdrakın Özülü – İnam. 

Mənəviyyatın Özülü – İnam. 
İradənin Özülü – İnam. 
İnamın Özülü – Ruh. 
Həyatın Özülü – Amal. 

*Şər çeşidləri: Şərdə Xeyir axtarmaq Şəri. 
                          Xeyirdə Şər axtarmaq Şəri. 
*Əkinçilər: Şər toxumlu şeir səpirlər, musiqi səpirlər, elm səpirlər 

Azərbaycana əkinçilər! 
*Azərbaycan başçıları: Azərbaycanın başından keçənlər. 
*Milli dirçəliş təbliğatı: Sosializm sirkində rəqs eləyən ayılar 

nümayiş etdirilir. 
*İrs: Bəbrək Karməl Nərimanovluğu. 
*Vəziyyət: Azərbaycan hampalarına qıymırlar nökərçilər. 
*Hadisə: Qoltuqda bitənlər. 
*Şərin Şərq siyasəti:  Şərqi Qərbə qarşı qoymaq. 

Şərqi parçalamaq. 
Şərqi şərləşdirmək. 

*Şərin türk siyasəti: Türkləri parçalamaq, bir-biriylə döyüşdürmək – 
Şərləşdirmək. 

*Gədalıq: Dünənki fəlakəti şişirtmək lovğalığı. 
*Tərəqqi miqyası: “Yerdəydim – Göyə çıxmışam!” 
                                “Göyə çıxsan da – Yerdəsən!” 
*Həyat – ölüm: Ömür adlanan Kitabın ortasında Həyat qurtarır, Ölüm 

başlanır. 
*Vəziyyət: Səfeh cavanlar, Qorxaq yaşlılar, Ölü qocalar Birliyi. 
*Adamlıq:  Şöhrət üçün başlarından keçiblər.  
                   Xudbinlik üçün fədakar olublar. 
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*Şərin Avropa siyasəti: Təqlid etmək, parçalamaq, Şərləşdirmək. 
*Mərhələlər: Leninizm – zirək sosializm, Stalinizm – nəhəng 

sosializm, qorbaçovşina – səfeh sosializm. 
  Yenidən qurulma: Köklü qırılma. 
*Sosial-demokratizm, sosialistlər: Sosializmin bütün növləri – 

mahiyyət etibarilə antiinsanidir. 
*Sosial-demokratizm: Kapitalizmi kommunizmdən qoruyur, həm də 

sosializmə itələyir. 
*Sosializm əsarəti:  
   İqtisadi əsarət – İctimai Mülkiyyət. 
   İctimai əsarət – İctimai Sistem. 
   Ruhani əsarət – İctimai Ehkam. 
*Xəyanət:    Azərbaycan ziyalıları xalqa xəyanət eləyiblər: 

Ehkama xidmət eləyiblər. 
Sistemə xidmət eləyiblər. 
Təşkilata xidmət eləyiblər. 

*Vəziyyət: Kənd Şəhərləşir – Şərləşir. 
*Köhnə bolşevik: Şər töküntüsü. 
*Azad qadın: Qadınlıqdan azad olan. 
*Vəziyyət: Rus itlərindən Azərbaycan çobanları seçirlər. 
*Ləyaqət: Şəhvətdən iyrənməyən kişini – kişi saymamaq. 
*Qaynar həyat: Quş kimi, qarışqa kimi, arı kimi daimi hərəkətdə... 
*Fəlakət: Rusiya – Avropanın kölgəsi. 

Sovet Azərbaycanı – Rusiyanın kölgəsi, yəni kölgənin kölgəsi... 
*Özgəlik: Geyimləriylə-kecimləriylə, yerişləriylə-duruşlarıyla “özümüz 

deyilik!” – deyirlər özgələr. 
*Sosialist reformaları: Ümumiçi şalvarında xüsusiçi yamağı. 
*Kirayəçilik: Bütün sovet xalqı Sosialist Dövlətinin kirayəçisidir. 
*“Təzə demokratiya”: Sosialist antidemokratiyasına kapitalist 

demokratiyası calamaq. 
*Təzə sosialist müəssisəsi: Müstəqil nökərçilik. 
*Təzə birləşmələr: Nökər azadlığı. 
*“Fərdi istehsalat”: Nökər payı. 
*Dialektika: Ölülük. 
*Metafizika: Dirilik. 
*“Yeni seçki”: Təzələşən təyinetmə. 
*Aşkarlıq: Təzə gizlənmək üsulu. 
*Özünütənqid: Şəri təsdiq. 
*Sovet vətəndaşı: Haqqı nahaqq sayılan. 
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*Vəziyyət:  
   Xalq sosializm ölümündən qurtarsa, ona ölüm yoxdur! 
*Xassələr: Kapitalizm xəstəliyi, sosializm ölümü! 
*Vəziyyət: Çadrasız qadın çadralı qadının alternativi olmadı – 

sərbəstlik əsarəti yarandı. 
*Təzə hadisə: Dinamik durğunluq. 
 

 
İşıq Ayı 9-il 

 
*Bacarıq həddi: İnqilab Javerliyi bacarır, Jan Valjanlığı bacarmır. 
*Şər söz: “Ehkam yaxşıdır – Ehkamçı pisdir! Sistem yaxşıdır – 

Sistemçi pisdir! Təşkilat yaxşıdır – Təşkilatçı pisdir!” 
*İctimai hadisə: Qorxudan yoğrulanlar. 
*Təzə üsul: Aşkarlıqda gizlənmək. 
*Özünühipnoz şəfqəti: Heç nəyin olmasın, ancaq özünü ölkənin 

yiyəsi say! 
*Vəziyyət: Sosializm yükünü çəkə də bilmirlər, tökə də... 
*Təyin: Həyat – Amalın kölgəsi. 
*Müdafiə üsulu: Özlərini döyürlər ki, döyülməsinlər. 
*Münasibət:   Naşı – Fikrin nökəri. 

Müdrik – Fikrin sahibi. 
Xəstə – Bədənin nökəri. 
Sağlam – Bədənin sahibi. 

*Fərq: Zor – Adamı qorxudur, İnsandan qorxur. 
*Amal binası: Bünövrə – İnam. 

Daş – İdrak. 
Sütun – Mənəviyyat. 
Bənna – İradə. 

*İctimai hadisə: Şər saçan lampalar. 
*Ən zərərli stereotip: Marksizm. 
*Mürəkkəblik: İkinci dünya müharibəsində xalqlar vətənlərini 

müdafiə edirdilər, həm də bir Yırtıcı Zoru başqa Yırtıcı Zordan xilas 
edirdilər. 

*Marksizm beynəlmiləlçiliyi: “Fəhlənin Vətəni yoxdur!” – Şəri. 
*Marksizm humanizmi: “Zor – tarixin mamaçasıdır!” – Şəri. 
*Nəticə: “Yoldaş” sözündəki yadlıqdan üşüyürsən! 
*Mənfəətli xeyirçilik: “Şərə qarşıyam, ancaq Şər qazanının dibində 

Şər görmürəm!” 
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*Hüquq: Heyvan olmağa icazə verilir, İnsan olmağa icazə verilmir. 
*Amal döyüşü: İnam – Sərkərdə, İdrak – Silah, Mənəviyyat – Cəbhə, 

İradə – Qoşun. 
*Adam – İnsan: Adamı Adama etibar etmək olmaz, İnsana etibar 

etmək olar. 
*Ölməzlik: Ruh – işıqdır, işığı torpağa basdırmaq olmaz. 
*Amal: Külək yox, Tufan yox – İşıq! 
*Birlər:  Bir Amal şairimiz var – Nəsimi! 

  Bir Məhəbbət şairimiz var – Füzuli! 
  Bir Dərd şairimiz var – Sabir!  

*Oynayanlar: Diktatura havasına sındıranlar, indi demokratiya 
havasına süzürlər! 

*İctimai hadisə: Kommunizm İdealsızlığı. 
*Kommunist prinsipi: Hər şey olmaq üçün heç şey olmalı! 
*İctimai hadisə: Kütləvi Antixəlqilik. 
*Məkrli siyasət: Ölüləri dirildirlər ki, diriləri öldürsünlər. 
*Fatehlər: Qərb SSRİ-ni demokratikləşmə yolu ilə fəth etmək istəyir, 

SSRİ – Qərbi sosialistləşmə yoluyla. 
*Şəxsiyyət – Xalq: Tarixi – Şəxsiyyət yaradır, Xalq yaşadır. 
*Kamillik: Göz Amaldan başqa heç nə görmür. Qulaq Amaldan 

başqa heç nə eşitmir. Dil Amaldan başqa heç nə demir. 
*Ölçü: Özünə sahib olmaqdan böyük Azadlıq yoxdur. 
*Antidialektika: Kəmiyyət artdıqca keyfiyyət azalır. 
*Həqiqət: Cənnətdən dəhşətli cəhənnəm yoxdur əslində. 
*İmkanlılar: Sosializmin kapitalizm imkanlarını aşkara çıxaracaqlar!   

Sosializmi avropalaşdıracaqlar, Avropanı sosialistləşdirəcəklər!  
  Dünyanı sülhlə fəth eləyəcəklər, humanizmlə zəbt eləyəcəklər! 
*İttiham: “Şərə Şər atır!” 
*Fərq:   Od – istilik rəmzi – materializm. 
             Od – İşıq rəmzi – idealizm. 
*Dahi olmayan: Əgər “təbiətin ən böyük əsəri” adamdırsa, onda 

təbiət orta istedaddır... 
*Uydurulan: Adam uydurulmadan sevilmir. 
*Hadisə: Gerçəklik Yalanı.  
*Vəziyyət: Xalqı ölə-ölə öldürürlər. 
*Hadisələr: Gədalığın ən əsas cəhəti – kübarlığa meyldir. 
*Pislik o qədər artıb ki, yaxşılıq sayılır. 
*Vəziyyət: Cəmiyyət ağır zindan olub düşüb insanın çiyninə. 
*Sürətli inkişaf: Təndirə düşməyə tələsirlər. 
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*8 Mart bayramı: Qadın Qadınlığından azad oldu. 
*İrsiyyət: Türk musiqisi ağlayırlar analarımız. 
*Yetkinlik: Adamlardan İnsanlıq ummamaq. Amalı sevmək... 
*Nisbət: Tülkünün rəhmdilliyindən canavarın qatilliyi yaxşıdır. 
*Gərəklik: Humanist cəmiyyətimizə Eşşək kimi işləyən, Tülkü kimi 

aldadan, Canavar kimi parçalayan gərəkdir! 
*Vəhdət: Azad Fərd olmayan yerdə – Azad xalq yoxdur. Azad xalq 

olmayan yerdə – Azad fərd yoxdur. 
*Xudbinlik tarixi: Mənafe – xudbinlik deməkdir. Marksizm bəşər 

tarixini xudbinlik tarixi kimi təqdim edir. 
*Ruhani tarix:  Əsil tarix – mənafedən keçmək tarixidir, yəni ruhani 

tarixdir. 
*Hadisə: Marksizm Antifəlsəfəsi. 
*Faydalı həqiqətsevərlik: Deyir ki, deməsinlər... 
*Vəziyyət: Kapitalistlər yenilikçilərin antisovet potensiyasına 

ümid bəsləyirlər, kommunistlər antikapitalist potensiyasına. 
*Tale: Adam acizliyinin ikinci adı. 
*Fərq: Adam sürüsü olur, İnsan sürüsü olmur. 
*Çeşidlər: Cəmiyyətin sevdiyi – Söyülməli adam, Cəmiyyətin 

söydüyü – Sevilməli adam. 
  Cəmiyyətin öldürdüyü – Ölməz İnsan. 
*Vəziyyət: Böyüklüyümüz kiçik görünür, kiçikliyimiz böyük. 
*“Azərbaycan  Antiazərbaycan üçündür!” 
  Təzə mollalar Sabirə ehsan verirlər. 
*Heykəl siyasəti: Cəmiyyət özünə Nizami heykəli qoyur, Nəsimi 

heykəli qoyur, Füzuli heykəli qoyur. 
*Yaşamayan: “Yaşasın cəmiyyət!” deyən ədəbiyyat yaşamır. 
*Yol: Yalan Quyusundan – Həqiqət Yoxuşuna – İnam Dağına. 
*Ruhani ölçü: Geniş dünya, böyük Vətən. 
*Görüş:  Adamla görüşmək – Zamanla görüşmək. 
               İnsanla görüşmək – Amalla görüşmək. 
*Fərq:   İngiltərə İnqilabı respublika yaratdı. 
             Fransa İnqilabı demokratiya yaratdı. 
             Rusiya İnqilabı antirespublika, antidemokratiya yaratdı. 
*İnsan olmayan: Adam günahkar olmasaydı, İnsan olardı. 
*Ümumi Tənhalıq: Ümumilik artdıqca – tənhalıq da artır. 
*Ənənə –  Ruhani Yurd; Ənənəsizlik – Yurdsuzluq. 
*Münasibət: Cəmiyyətdən asılı olmadığın dərəcədə insansan. 
                      Xalqdan asılı olduğun dərəcədə insansan. 
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*Təzəlik:   Təzə Şamaxı – Antinəsimi. 
                  Təzə Gəncə – Antinizami. 
*Bədənə bənzəyənlər: Bədən qədər dönükdürlər bugünkülər. 
*İkisindən biri: Çoxmillətli Dövlətlərdə ya millətlər ölməlidir, ya da 

dövlətlər. 
*Oxşarlıq: Misir qulları Ehramlar yaratdılar, Sovet qulları – Sənaye. 
*İki yol: Xalqlar iki yolla məhv edilir: zorakı henosid və “könüllü” 

assimilyasiya yoluyla. 
*Türk məsələsi: Avropa türk qılıncının zəhmini hiss elədi, türk 

idrakının zəhmini hələ hiss eləməyib. 
*Nemətlər: Həyatın verdiyi – Şəhvət, Şöhrət, Varidat, Hakimiyyət.    
                   Amalın verdiyi – İnam, Mənəviyyat, Müdriklik, İdeal. 
*Həyatçılıq – Materializm, Amalçılıq – İdealizm. 
*Hadisə: Marksizmin, sosializmin, partiya hakimiyyətinin yaratdıqları 

ruhani aclıq. 
*İşıqlı gələcək: İdeal Zülmət. 
*“İdeal” miqyası: İşləmək – dişləmək. 
*Hal: Xalqın ürəyi sayılan ziyalılar vasitəsilə xalqın ürəyini yeyirlər. 
*Hadisə: Yekdil lallıq. 
*Vəziyyət: Şərin də belini qırırlar, xalqın da. 
*Gerçəklik: İctimai mülkiyyət əsarəti. 
*Hal: İnamsızlıqdan böyük qorxaqlıq yoxdur. 
*Həyat: Yaxşılığı Nisbidir deyə, Pisliyə ehtiyacı var. Gözəlliyi Nisbidir 

deyə, Eybəcərliyə ehtiyacı var. Məhəbbəti Nisbidir deyə, Nifrətə ehtiyacı 
var. 

*Həyat qazancı: Müdriklik. 
*Xassələr: Fil yerişi, dovşan yürüşü. 

 
 

Şölə Ayı 9-il 
 
*Təyin: Bədəni doyduran, ruhu ac qoyan Dünya. 
*Vəziyyət: Kapitalizmin düşməni xaricdədir, sosializmin düşməni – 

daxildə. 
*Hadisə: Sosializm xəstəliyinə tutulmuş cəmiyyət. 
*Çeşidlər: Təhlükədən əsənlər. Təhlükəni əsdirənlər. 
*Vəziyyət: Sovet Azərbaycanı – antiazərbaycan.  

      Sovet Azərbaycanının Cənubi Azərbaycan problemi yoxdur. 
*Solçuluq: Kommunizm güzgüsü. 
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*Mahiyyət: Kommunizm əslində tarixin xarabalığı üzərində yaradılır. 
*Yenilikçilər: Sübut eləmək istəyirlər ki, kommunizm 

antikommunizmi inkar eləmir. 
*Çeşidlər: Dövlət, Millət, Demokratiya antikommunizmi. 
*Mahiyyət: Kommunizm Antisivilizasiyası. 
*Homeynizm: İslam marksizmi. 
*Marksın görmədiyi: Sinifsiz cəmiyyət ən rəzil cəmiyyət ola bilər. 

İctimai mülkiyyət ən rəzil mülkiyyət ola bilər. 
*Bilinən: Elə bilirdilər ki, “əsil demokratiya” üçün ictimai mülkiyyət 

çatışmır. Məlum oldu ki, ictimai mülkiyyət antidemokratiya yaradır. 
*Hal:   Müasir ziyalıyla canavar dilində danışmaq lazımdır. 

Tülkü dilində danışmaq lazımdır. 
 İt dilində danışmaq lazımdır. 

      Adam dilində danışmaq lazım deyil! 
*Hadisə: Fəhlə partiyası – fəhlə ağası. 
*Rüşvət: Şər nökərçiliyinin maddi dəyəri. 
*Hadisə: Şər antimillətçiliyi. 
*Vəziyyət: Despotik sosializmlə Qərbi məhv edə bilmədilər, 

konservativ sosializmlə Qərbi məhv edə bilmədilər, indi liberal 
sosializmlə Qərbi məhv etmək istəyirlər. 

*Fərq: Amerika Dünyaya Sənaye və Demokratiya ilə müdaxilə eləyir, 
SSRİ – Zor və Təbliğatla. Amerika xaricdən qorxur, SSRİ – daxildən. 

*Tarixi tərəqqi: Milli Zülmdən – Milli Ölümə. 
*Sovet Azərbaycanı: Qoltuq Azərbaycanı. 
*İttifaq miqyası: Nifaq miqyası. 
*Sovetləşmə: Qoltuqlaşma. 
*Hadisə: İkidilli Xalq. 
*Fərq: Qərb iki məsələni həll eləyə bilmir – işsizlik və milli azadlıq 

hərəkatlarıyla əlaqə... 
  SSRİ heç bir məsələni əsaslı həll eləyə bilmir. 
*Nəticə: “Sosializm kapitalizmlə hələ uzun müddət yanaşı yaşamalı 

olacaq!” – deyirlər yeni eraçılar. 
*Vəziyyət: Kapitalizm antikapitalizmə çevrilə bilər, sosializm 

antikapitalizmə çevrilə bilmir. 
*Antimarksist həqiqət: Sosializm demokratiyası “burjua demok-

ratiyasına” möhtac imiş! 
*Fərq: Qərbi demokratiya qoruyur, “Şərqi” antidemokratiya. 
*Proletar diktaturası: Qula Ağalıq vəd etdilər və nəticədə onu Təzə 

Ağalara Qul etdilər. 
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*Üsul:  Beynəlmiləlçilikdən istifadə edib Millətin belini qırırlar.  
 Millətçilikdən istifadə edib Millətin belini qırırlar. 
 Nailiyyətdən istifadə edib Millətin belini qırırlar. 
“Məğlubiyyətdən” istifadə edib Millətin belini qırırlar. 

*Sosializm beynəlmiləlçiliyi: Zor Antimilliliyi. 
*Zor çeşidləri: Təqib Zoru, Təzyiq Zoru, Təbliğat Zoru, Təşkilat Zoru. 
*Fənd: Milli məhdudiyyətlə döyüş pərdəsi altında milli ləyaqətə divan 

tuturlar. Milli lovğalıqla döyüş pərdəsi altında milli vüqara divan tuturlar. 
*Antixəlqilik: Öz xalqıyla siyasət dilində danışan Dövlətin gələcəyi 

yoxdur. 
*İddialı gerilik: Avropanın ardınca sürünür, həm də Avropanı öz 

ardınca sürümək iddiasına düşür. 
*Qiymət:  Həyat üçün ölməyə dəyməz. 
                 Amal üçün ölməyə dəyər. 
*Total özgələşmə: Özgə Dövlət, Özgə Müəssisə, Özgə Fabrik, Özgə 

Torpaq, Özgə Ev. 
*İqtisadi reforma: Sosializmi kapitalizm üsuluyla “xilas etmək!” 
*Qeyri-müstəqilliyin “müstəqillik” biçimi. 
*Məhrumiyyətin Sahiblik biçimi. 
*Maddi Mənafe Zoru. 
*Nicat: Şər tilsimindən çıxmaq, Şər tilsimini qırmaq. 
*Şərlik:  Şərin Xeyrinə “Aşkarlıq” – Aşkarlıq Şəri. 
               Şərin Xeyrinə Demokratiya – Demokratiya Şəri. 
               Şərin Xeyrinə Tərksilahlıq – Tərksilahlıq Şəri. 
*Sinfi şüur: Antimilli şüur. 
*Təzə xətt: Söykəndikcə sökmək. 
*Həqiqi yalan: Siyasətçi həqiqət əslində Həqiqi Yalandır. 
*“İşıqlı gələcək”: Kommunizm apokalipsisi. 
*Əsrin xəstəliklərindən birincisi: Kommunizm nevrozu. 
*Marksist Əxlaq: Əxlaqsızlıq. 
*Marksist İdrak: İdraksızlıq. 
*Marksist İnamı: İnamsızlıq. 
*Yeni İnsan: Antiinsan. 
*Sosialist kollektivçiliyi: Sosialist nökərçiliyi. 
*Mərhələlər: Sosializm – İctimailəşən mülkiyyət; kommunizm – 

İctimailəşən İnsan. 
*Kommunizm ölümü: Cəmiyyət İnsanı yedirir, içirdir və əvəzində 

cəmiyyətləşdirir – fərdsizləşdirir, şəxssizləşdirir – yəni əslində öldürür. 
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*Xalq – Rəiyyət: Xalq özünü Dövlətdə ifadə eləyir, Rəiyyət Dövlətə 
əyilir. 

*Antimarksist həqiqət: Marksın mücərrəd adlandırdığı İnsandan 
başqa İnsan yoxdur əslində. 

*Marksist üslub: Ədəbi terrorçuluq. 
*Sosializmin “nailiyyətləri”: 

1. Partiya Mütləqiyyəti. 
2. İctimai Mülkiyyət Məhrumiyyəti. 
3. Kollektiv Mütilik. 
4. Antimillilik. 

*Leninizm – Puqaçovçuluq: Məzlumlara dünyanı vəd etmək, 
üsyançılıq. 

*Sosializm: Demokratiyaya qədər yaşayacaq quruluş. 
*Fərq: Kapitalizm – İntibahdan sonrakı. 
            Sosializm – Təhkimçilikdən sonrakı. 
*Xalq: Nə hakimdir, nə Rəiyyət – hakim yaradandır, hakim tərəfindən 

yaradılandır. 
*Sosializm: Antidemokratiya deməkdir; Demokratik sosializm olmur: 

sosializm – Siyasi, İctimai, İqtisadi Mərkəzləşmə, Mütləq Rəiyyətçilik 
deməkdir. Nə qazanıbsa, O, Mərkəzləşmə və Rəiyyətçilik bahasına 
qazanıb.  

“Özünü idarə edən xalq” əsatiri də Mərkəzləşmə və Rəiyyətçiliyə 
xidmət eləyib və edəcək. 

*Vəziyyət: Əslində SSRİ-də Dövlət  Partiyanın kölgəsidir.  
  Dövlətin hakimiyyətini azaltmaq – Partiya Mütləqiliyini daha da 

aşkarlamaq deməkdir. 
*Sovetçi Antisovetçilər: “Mərkəzləşmə hökm sürüb” – deyirlər, 

“Demokratiya bərqərar olmayıb” – deyirlər, antisovetçilərin “böhtanını” 
doğrultmalı olurlar sovetçilər. 

*Vəziyyət: Qərb SSRİ-ni İnsan haqqıyla haqlayıb, SSRİ – Qərbi nüvə 
müharibəsi Dəhşətiylə. 

*Marksizm: İqtisadi fatalizm, Fəhlə hakimiyyəti haqqında əsatir, Yer 
cənnəti əfsanəsi, Dialektika falçılığı. 

*Leninizm: Marksizm təcrübəsi. 
*Nicat: Marksizmdən xilas olmaq. 
*Əskiklik – üstünlük: Dəyişkənlik, Ziddiyyətlilik, Əksliklərin Vəhdəti – 

gözlə görünən, Bəsit şüurun dərk etdiyi Təzahür. Sabitlik, Bütövlük, 
Təzadlıq – Ruhun gördüyü, Zəkanın dərk etdiyi Mahiyyət. 

 



146 

*Maddiyyatçılıq – Gözün gördüyü, Bəsit şüurun dərk etdiyi Təzahür. 
  Ruhaniyyatçılıq – Ruhun gördüyü, Zəkanın dərk etdiyi Mahiyyət. 
*Özünüifadə: Xeyirin Şərə ehtiyacı yoxdur, Xeyir Şərsiz də Xeyirdir. 
  Həqiqətin Yalana ehtiyacı yoxdur, Həqiqət Yalansız da Həqiqətdir. 
  Gözəlliyin Eybəcərliyə ehtiyacı yoxdur, Gözəllik Eybəcərliksiz də 

Gözəldir. 
*Dialektikadan artıq:   Asılı olmayanlar Asılılığı. 

 Dəyişməyənlər Dəyişkənliyi. 
 Ayrılar Birliyi. 

*Həqiqət  fərqi:   Nə dialektika, nə metafizika – Həqiqət! 
                            Nə materializm, nə idealizm – Həqiqət! 
*Varlıq sabitliyi: Dünya daim dəyişir, ancaq yoxa çıxmır, çünki 

Mahiyyətcə  Sabitdir. 
Bəşər daim dəyişir, ancaq yoxa çıxmır, çünki Mahiyyətcə sabitdir. 
İnsan daim dəyişir, ancaq yoxa çıxmır, çünki Mahiyyətcə sabitdir. 
Dəyişkənlik  – Sabitliyi dəyişmir. 
*Yoxluq:  Sabit olmayan dəyişiləndə yoxa çıxır.  

 Bütöv olmayan mürəkkəbləşəndə yoxa çıxır. 
 Müstəqil olmayan birləşəndə yoxa çıxır. 

*Həyat –  Özünüifadə; Amal – Özünütəsdiq. 
*Ahəng doğmalığı:  Yadların Savaşında ahəngdarlıq yoxdur. 
                                  Doğmaların Birliyində ahəngdarlıq var. 
*Dialektika:  Elmi Mistika. 
*Ruhani İflas: Cəmiyyətləşən Şəxsiyyət. 
*İctimai Tələb: “Ağanın nökəri ol ki, nökərin ağası olasan!” 
*İctimai tip: Şöhrət və Mənsəb yolunu həm millətçi, həm 

beynəlmiləlçi, həm xəlqi, həm rəsmi yeriyən. 
*Xalqlar dostluğu siyasəti: Dostluq siyasətdirsə, onun səmimiliyinə 

inanma! 
*Milli siyasət: Antimilli niyyət. 
*Xəyanət şəri: Şərçilərdən Şərə Sədaqət ummurlar, Xeyirə Xəyanət 

umurlar. 
*Əməliyyat: Həyatı cəmiyyətləşdirirdilər, indi də cəmiyyəti 

həyatlaşdırırlar. 
*Sovet ədəbiyyatı: Xalqın dilsizliyi. 
*Tarixi Təcrübə: Elmi cəmiyyət fəlakəti. 
*Fərq: Cismani Ata – həyata gətirən. 
            Ruhani Ata – Amala yetirən. 
*Həyatın dəyəri: Amal. 
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*Təhlükəsizlik: Pişiklər olmayanda siçanların qorxaqlığı bilinmir. 
*70 il: Azərbaycan bir 70 il də özündən ayrı düşdü. 
*Sosialist İqtisadiyyatı: İqtisadi Zor. 
*Sosialist Demokratiyası: “Demokratik” Zor. 
*Sosialist Humanizmi: “Humanist” Zor. 
*Sosialist Kollektivçiliyi: Kollektiv Zor. 
*Mərkəzi Komitə: Partiya Sarayı. 
*Sovet Pedaqogikası: Tərbiyəsizlik təlimi. 
*Sovet Fəlsəfəsi: İdraksızlıq təlimi. 
*Sovet Cəmiyyəti: İctimai Zor. 
*Sovet Hüququ: Qanunlaşan mərdimazarlıq. 
*Sovet Seçkisi: Zoru Seçmək. 
*Sovet Xalqı: Özündən ayrılan. 
*Partiyalıq Prinsipi: İdraki taygözlük. 
*Sovet Mədəniyyəti: “Mədəni”  Zor. 
*Şərəfli “İfşalar”: Antimarksist – Antişər; Antisovet – Antişər. 
*Şər üsulu: Xalqa demokratiya verirlər ki, Xalq antidemokratiyaya 

xidmət etsin. “Ədaləti bərpa edirlər” ki, Əsarət möhkəmlənsin. Seçkini 
“könüllüləşdirirlər” ki, Zor seçilsin. 

*Hadisə: Qara siyahıya düşmək Üzüağlığı. 
*Adlar: Beynəlmiləlçiliyin əsil adı – şovinizm, Millətçiliyin əsil adı – 

Vətənsevərlik. 
*Demokratiya: Kapitalizmin xilaskarı, sosializmin qənimi... 
*Sovetçilik – Şərçilik:  
  Sovet hüququ – Şər yalanı. 
  Sovet ordeni – Şər nişanı. 
  Sovet fəhləsi – Şər aləti. 
  Sovet ziyalısı – Şər zülməti. 
  Sovet adamı – Şər mütisi. 
  Sovet sənəti – Şər çalğısı. 
  Sovet silahı – Şər kabusu. 
  Sovet müəssisəsi – Şər əmlakı. 
  Sovet idarəsi – Şər iradəsi. 
  Sovet vətənsevərliyi – şərsevərlik. 
*Hadisə: Antimillilik təzyiqinin təzə mərhələsi başlayır – “çoxmillətli 

milli respublikalar” pərdəsi altında milli özünəməxsusluğa quyu qazırlar. 
*Monolit Birlik –  Ölü dirilik. 
*Sovet Xalqı – Elsizlik. 
*Sovet Ölkəsi – Yurdsuzluq. 
*Hadisə – Sovet Əməlində Qurmaq ən çox Qırmaq deməkdir. 
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*Sosializm humanizmi: Qatillik tələbi. 
*Marksizmin mahiyyəti: “Zor tarixin mamaçasıdır” – iddiası. 
*Sosializmin üzə çıxardığı potensiyalar:  
  Qadınların həyasızlıq potensiyası. 
  Kişilərin qeyrətsizlik potensiyası. 
*Güllələnən milli kübarlar: Mərkəz Ağalarının oğru itləri. 
*Əlacsızlıq: Sədaqətli it tapa bilmirlər, yala hürən tulalardan 

yapışırlar. 
*Yazıçılar İttifaqı: Şöhrət Nifaqı. 
*Adam ölçüsü: Doğruluq əslində tərkidünyalıq sayılır. Əyrilik əslində 

Dünyəvilik sayılır. 
*Məhkumluq – məhrumluq:  
“Xalq Hakimiyyətində” Xalq nökərçiliyə məhkum olunur. “Xalq 

Mülkiyyətində” xalq Mülkiyyətdən məhrum olur. 
*Yaranan yamanlıq: Çoxlu xanlar əvəzinə bir nəhəng xan yarandı – 

Dövlət. 
  Çoxlu bəylər əvəzinə bir nəhəng bəy yarandı – Dövlət. 
  Çoxlu kapitalistlər əvəzinə bir nəhəng kapitalist yarandı – Dövlət. 
*Fərq: Xalq – Ruhla birləşən, Rəiyyət – Zorla birləşən. 
*Əmək qəhrəmanı: Fəxri Nökər. 
*Sovet deputatı: Mütiliyə seçilən, Mütiliklə seçilən. 
*Sovet vətəndaşı – Dövlət qulu. 
*Sosializm realizmi: Ehkam “gerçəkliyi”. 
*Ölkə:  Maddi cəhətcə varlı, ancaq əhalisi yoxsul. 

Elmi cəhətcə varlı, ancaq İdrak cəhətcə yoxsul,  
Mənəvi cəhətcə yoxsul. 
Hərbi cəhətcə varlı, ancaq cəsarət cəhətcə yoxsul... 
Xaricdəki Yağıya qalib gələn, daxildəki Yağıya məğlub olan... 

*Olmayan – olan:   Sinfi Sənət olmur – sinfi Antisənət olur. 
Sinfi Fəlsəfə olmur – sinfi Antifəlsəfə olur. 
Sinfi Əxlaq olmur – sinfi Antiəxlaq olur. 

*Marksizm İnamsızlığı: Bəşər tarixini Sinfi Mübarizə tarixi saymaq 
– İnsana İnamsızlıqdır: 

İqtisadiyyat tarixi saymaq – İnsana İnamsızlıqdır; 
İstehsalat tarixi saymaq – İnsana İnamsızlıqdır. 
Marksizmdə İnsan Sinifləşir, İqtisadiyyatlaşır, İstehsalatlaşır. 
*Xalq olmayan: Tarixi şəxsiyyət yaratmayan Xalq – Xalq deyil, 

Əhalidir. 
*Fərq:  Tarixi öz arxasınca aparanlar... 
             Tarixin arxasınca gedənlər. 
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*Xeyirli Ziyan: Özünə Ziyan vermədən Xalqa Xeyir vermək olmaz. 
*Əlaqə: Bulanıq Ədəbiyyat – Qaranlıq həyat. 
*Antihumanist “humanizm”: Marksizm İnsanı sinifdə, iqtisadiyyatda, 

istehsalatda itirir ki, kommunizmdə tapsın... 
*Kommunizm İdealsızlığı: “Nə qədər istəyirsən dişlə, nə qədər 

bacarırsan işlə!” – məqsədində idealsızlıq yaşayır. 
*Marksist Tarix: İqtisadiyyat – ağa, İnsan – nökər, istehsalat – ağa, 

İnsan – nökər. 
*Tarixin İbrət dərsi: İqtisadiyyata bel bağlayırlar, istehsalata bel 

bağlayırlar.  İnsana bel bağlamaq gərək. 
*SSRİ – Antidemokratik, Antihumanist möhtəşəmlik. 
   Zor bahasına qazanılan Maddiyyat – İnsandan keçən. 
*“Yenidən qurulma xilası”: Sosializmi kapitalizm üsuluyla “xilas 

eləyirlər”. 
  İctimai mülkiyyəti xüsusi mülkiyyət üsuluyla “xilas eləyirlər”. Xüsusi, 

Şəxsi Mənafedən yapışırlar, Müstəqillik məzhəkəsi yaradırlar, 
Demokratiya məzhəkəsi yaradırlar. 

*Fərq: Sosializm böhranından çıxış yolu – Antisosializm. Kapitalizm 
böhranından çıxış yolu – kapitalizm. 

*Yollar: Təzə “kapitalist sosializmi” ya tam kapitalistləşəcək, ya da 
əvvəlki “klassik sosializmə” qayıdacaq. 

*Doğru yol: Ruhani cəmiyyət, Fərdi özünüidarə səlahiyyəti, Əməkçi 
Mülkiyyəti. 

*İqtisadi reforma: İctimai Mülkiyyət Əməkçiyə Yad oldu. “Müəssisə 
Müstəqilliyiylə” Yadlar Doğmalaşacaqlar!.. 

  Dövlət rəhbərliyi İqtisadiyyata Yad oldu. “Müəssisə müstəqilliyiylə” 
Yadlar Doğmalaşacaqlar!.. 

*Demokratlaşma çalğısı: Cəmiyyət xalqa yad oldu.  
 Demokratiya çalğısında yadlar doğmalaşacaq! 
*Aşkarlıq: Ürəklər boşalsın ki, cəmiyyət partlamasın! 
*Tənqid: Zorluya söyək ki, Zora söyməyək. 
*Tarixi yekun:  Yad Dövlət yarandı. 

  Yad İqtisadiyyat yarandı. 
  Yad Təşkilat yarandı. 
  Sosializm yaramadı... 

*Xəbərsizlik: Keçici bayraqlar can verən iqtisadiyyat üzərində 
dalğalanırmış! 

*Vəziyyət: Güclə yaranan İqtisadiyyat əslində gücsüz olur. Sürətlə 
yaranan iqtisadiyyat əslində durğun olur. 
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*Həqiqət:  Sosializm çoxluğu – demokratiya yoxluğu! 
                  Demokratiya çoxluğu – sosializm yoxluğu! 
*Vəziyyət: Məlum oldu ki, sosializm – iqtisadiyyatın inkişafına yaddır. 

Demokratiyanın inkişafına yaddır. Xalq təsərrüfatı xalqa yaddır. Xalq 
cəmiyyəti xalqa yaddır. Xalqda “öz təsərrüfatına” maraq oyadırlar, “öz 
cəmiyyətinə” “sahiblik” aşılayırlar. 

*Yalan: Mülkiyyətin sahibi olmayan Əməkçi İstehsalatın Sahibi 
olacaq. 

*Müəssisə Müstəqilliyi: Qeyri-müstəqil asılılığın “müstəqil” asılılıqla 
əvəz olunması. 

*Sahiblik: Əməkçini ictimai mülkiyyətin sahibi etmək üçün ictimai 
mülkiyyəti əməkçi mülkiyyətinə çevirmək lazımdır. 

*Hadisə: Dövlət Mülkiyyətinə “malik olmaq” məhrumiyyəti. 
*Xidmətçi Sahiblik: Dövlət mülkiyyəti Müəssisənin öhdəsinə verilir ki,   

Dövlət “Müəssisə Sahibliyindən” əlverişli bəhrələnsin. 
Dövlət – Müəssisənin Sahibi, Müəssisə – Dövlətin xidmətində 

“Müstəqil” – Asılı Müstəqillik, Xidmətçi Sahiblik. 
*“Müstəqil Dövlət Müəssisəsi”: Müəssisə Dövlət Mülkiyyətindən 

istifadə etməkdə Müstəqildir, Dövlət Müstəqil Müəssisəyə Sahiblik eləyir, 
Müstəqil Müəssisəyə Sahiblik eləmək Dövlətə daha çox sərfəlidir. 

*Vəziyyət: Sosializmin gerçək qadirsizliyi tam aşkara çıxdı. 
  Sosializmin imkansızlığını da tam aşkara çıxaracaqlar yenilikçilər. 
*Əsas maneə: İqtisadi inkişafın qarşısında duran əsas maneə – 

sosializm mülkiyyətidir. 
  İctimai inkişafın qarşısında duran əsas maneə – sosializm ictimai 

quruluşudur. 
  Ruhani inkişafın qarşısında duran əsas maneə – Marksizm 

ehkamıdır. 
*Sosialist radikalizmi: Cəsarətli kapitalistləşmə. 
*Antisosializm: Əslində Demokratiya – Antisosializm deməkdir. 
  İqtisadi müstəqillik – Antisosializm deməkdir. 
  Özünüidarə – Antisosializm deməkdir. 
*Antimarksizm: Həqiqət. 
*Kapitalizmə xidmət: Sosializm Kapitalizmə yaxınlaşdıqca 

kapitalizmin ömrünü uzadır... 
*Mahiyyət: Sosialist ayağıyla kapitalist yerişi yerimək. 
*Gerçəklik: Sosialist istehsal münasibətləri istehsal qüvvələrinin 

inkişafına ziddir. 
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*Sosializm uydurması: İctimai Mülkiyyət Əməkçi Mülkiyyətsizliyi 
deməkdir, əslində mülkiyyətsizin mülkiyyətə Sahibliyi sosializm 
uydurmasıdır. 

*Kapitalist dərmanı: Qeyri-normal sosialist iqtisadiyyatı kapitalist-
cəsinə “normallaşdırılır”. 

*Yekun: Kommunizmə işləyən əməkçi indi gəlirə işləyəcək. 
*Səylər: Çalışırlar ki, istehsalatın aləti olan əməkçi özünü 

istehsalatın Sahibi saysın. 
 Çalışırlar ki, cəmiyyətin aləti olan vətəndaş özünü cəmiyyətin sahibi 

saysın. 
 Çalışırlar ki, olmayan olan görünsün. 
* Təzə Yön: Sosialist Mülkiyyətində Kapitalist Mülkiyyətçiliyi. 
*Mahiyyət: Sosializm – Stalinizm deməkdir. Ondan kənarda nə varsa 

– antisosializmdir. 
* İctimai kentavr: Sosializm əmlakında kapitalist təsərrüfatı. 
                              Sosializm cəmiyyətində burjua demokratiyası. 
*Antimarksist tarix: “Məhv olan”, “məhv olmalı” kapitalizm sosializmi 

yaşadır. 
*Köhnəlik – Təzəlik: Köhnə kapitalist üsuluyla – təzə sosialist 

istehsalatı. 
*Antimarksist hal: Sosialist dərdinə kapitalist əlacı! 
*Məqsəd: Mütləq Partiya hakimiyyəti altında kapitalistləşən sosialist 

İqtisadiyyatı. 
*Sosialist adamı: Maddi maraq əsasında formalaşan “yeni insan”. 

Maddi stimul əsasında yaranan “mənəvi birlik”. 
*Sosialist Mülkədarlığı: Kollektiv podrat. 
*Sosialist “İdealı”: Maddi mənafe əsasında yaranan “ideal 

cəmiyyət”. 
*Faydalı Təminat: Əməkçi təmin olunmalıdır ki, istehsalatı təmin 

eləsin. 
*Həyətyanı  təsərrüfat: Sosialist zəkatı. 
*Vəziyyət: Sosializmi sosializm hesabına yaşatmaq olmaz – 

öldürmək olar. 
  Sosializmi kapitalizm hesabına yaşatmaq olmaz – öldürmək olar. 
*Tərəqqi: Avropa kapitalizm həddini aşır, SSRİ kapitalizmə yanaşır. 
*İctimai hal: Bayramları Yasa bənzəyir, Yasları Bayrama. 
*Sovet şairləri: Şəri şeirləşdirənlər... 
*Sosializm hadisəsi: Fərdi əmək nəziri. 
*Fərq: Kapitalizmdə Mərkəzləşmə anarxiyaya qarşıdır, sosializmdə 

müstəqilliyə qarşı. 
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*Təzə sosialist siyasəti: “Demokratik” hökmranlıq. 
*Qüdrətsizlik: Zamana çağırılırlar, Zamanı çağırmırlar. 
*Təzə Əfqanıstan ideyası: Kommunist partiyasının rəhbərliyiylə 

burjua demokratik respublikası. 
*“Yaradıcı marksizm”: Sosializmin kapitalist imkanlarını arayıb 

tapdılar. 
*Hadisə: Sosialist yenidənqurması – kapitalist qələbəsi. 
*Hal:    Ədalətli kommunist – antikommunistdir əslində. 

Vicdanlı kommunist – antikommunistdir əslində. 
İnamlı kommunist – antikommunistdir əslində. 
Əxlaqlı kommunist – antikommunistdir əslində. 

*İctimai hadisə: Kommunist mürtəceliyi. 
*Əsil və Yalançı Sahiblik: Sosializmdə Mülkiyyətin Sahibi Dövlətdir. 

Mülkiyyət ayrı-ayrı müəssisələrdən ibarətdir. Təzə Qanuna görə 
müəssisənin sahibi əmək kollektividirsə, onda Dövlət nəyin Sahibidir?  

  Əslində isə əmək kollektivi müəssisənin yalançı sahibi olacaq, çünki 
müəssisənin əsil sahibi yenə də dövlət olaraq qalır. 

 Mülkiyyət kimindirsə, müəssisə də onundur. 
 Müəssisəyə verilən Müstəqillik – əslində Sahibin verdiyi Müstə-

qillikdir, Sahiblik deyil.  
 Əmək kollektivi Sahibin istədiyi şəkildə, Sahibə gərək olduğu 

dərəcədə müstəqildir, müəssisə sahibi səviyyəsində müstəqil deyil. 
 Bir əmlakın iki Sahibi olmur, Bir Sahibi olur və bu sahib 

xidmətçisini “sahibləşdirir” ki, Sahibinə daha səmərəli xidmət 
eləsin. 

 
Od Ayı 

*Mülkiyyət – ləyaqət:  
  Şəxsi Mülkiyyət – Şəxsin Ləyaqətini qoruyur. 
  İctimai Mülkiyyət – Şəxsin Ləyaqətini tapdayır. 
  İstismarın səbəbi şəxsi mülkiyyət deyil – muzdlu fəhlə əməyidir. 
  İctimai mülkiyyət istismarı məhv etmir – ictimailəşdirir, 

dövlətləşdirir. 
*Dövlət istismarı: Xalq Mülkiyyəti uydurmadır. Xüsusi və Dövlət 

mülkiyyətləri olur. 
   Xüsusi Əməkçi Mülkiyyətində istismar yoxdur, xüsusi kapitalist 

mülkiyyətində kapitalist istismarı, Dövlət mülkiyyətində dövlət 
istismarı var. 

 Sosializmdə Dövlət kapitalistləşir. 
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*Kommunist gedişat: Nəzəriyyə əsasında Dövlət aradan 
qaldırılanda – onu əvəz edən Bir təzə Sahib tapılacaq – Əməkçilər 
Birliyi Assosiasiyası adında. 

*İctimai Antihumanizm: Sosializmdə cəmiyyət Şəxsin Sahibi olur. 
 Əslində isə Şəxsin Sahibi Şəxsin özü olmalıdır. Sosializm bu İmkanı 

Şəxsin əlindən alır. 
 İctimai Mülkiyyət Sosialist  Antihumanizmi  yaradır. 
*Sosializm Rrobinzonadası: Sosializm təzə Robinzonada yaradır: 

hamılıqda Tənhalıq, hamılıqla Tənhalıq. 
*Müxalifət Yalanı: “Antisosialist pələnglər” əslində sosialist 

pişikləriymiş! 
*Yalanlar:   Sosializm həddində Ədalət yalanı. 

Sosializm həddində Cəsarət yalanı. 
Sosializm həddində Həqiqət yalanı. 

*Təzəlik: Kapitalizmin ətəyindən yapışan sosializm. 
*“Əməkdaşlar”: Sosializm kapitalizmin ətəyindən yapışır ki, sonra 

boğazından yapışsın. 
   Kapitalizm ətəyini sosializmə verir ki, əli boğazına yaxınlaşsın! 
*Qorunmaq səyi:  

“Cəsarətlə” Çəsarətdən qorunurlar. 
 “Ədalətlə” Ədalətdən qorunurlar. 
 “Həqiqətlə” Həqiqətdən qorunurlar. 

*Həqiqət: Sosializmin yalnız bir həqiqəti var – Antisosializm, yəni 
sosializm – ədalətsizlik, həqiqətsizlik, cəsarətsizlik deməkdir əslində. 

*Sosialist Müstəbidliyi:  
İctimai Mülkiyyət – İqtisadi Müstəbidlik. 
İctimai Hakimiyyət – Siyasi Müstəbidlik. 
İctimai Təşkilat – İdeoloji Müstəbidlik. 

Sosialist Mülkiyyəti, Sovet Dövləti, Partiya Mütləqiyyəti demək-
dir sosialist müstəbidliyi. 

*Fərq: Kapitalizm – həyatı mənimsəyir. 
Sosializm – həyatı buxovlayır. 
Amal – həyatı Ucaldır. 

*Əfqanıstan yolları: İslam əsarətinə düşən müstəqil ölkə. 
                                   Marksist əsarətinə düşən SSRİ əyaləti. 
  Birinci yolda siyasi azadlıq və ruhani əsarət var. 
  İkinci yolda həm siyasi, həm də ruhani əsarət var. 
Vəziyyət birinci yola üstünlük verir. 
*İran Yolu: Antiislam, Antimarksist, Antikapitalist Amal. 
*Yolumuz: Dünəndən gəlirik, Bugündən keçirik, Sabaha gedirik. 
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*Söz Əməli: Beynəlxalq Təhlükəsizlik – Təhlükəsiz Sosialistləşmə – 
Şərləşmə. 

*Ümumbəşərilik: Ümumbəşəri Sosialistləşmə – Şərləşmə. 
*Barışma Siyasəti: Barışma Əsarəti. 
*Daxili işlərə qarışmamaq prinsipi: Daxili işlərə qarışmağın təzə 

yolu. 
*Siyasi Müstəqillik Tələbi: Siyasi asılılığın təzə yolu. 
*Qarşılıqlı etimad: Qarşıdurmanın təzə yolu. 
*Neytrallaşma: Sosialistləşmənin ilk mərhələsi. 
*Zordan əl çəkmək prinsipi: Təzə Zor yolu. 
*Aqibət: Kəndlinin kolxoz Məhşəri. 
*Kommunizm İdealsızlığı:  
  1.“İstədiyin qədər ye, bacardığın qədər işlə!” məqsədinin 

insanlaşmaya dəxli yoxdur. 
 İnsanlaşmadan başqa kənarda İnsani İdeal yoxdur əslində. 
 Bu baxımdan, kommunizm – bariz idealsızlıqdır. 
 2.Marks kommunizmi – “insanın özünə qayıtması” adlandırırdı.  
Əslində isə kommunizm ən yaxşı halda maddi toxluq və qədərli 

əməkçilik deməkdir ki, burada insaniliyin heç nişanəsi belə görünmür. 
İnsanilik – İnam, İdrak, Mənəviyyat və İradə kamilliyi deməkdir ki, 

o, toxluq və qədərli əməkçiliklə yaranmır. 
*Fərq: İdealizm – adamı Təzahürdən ayırır, Materializm – Təzahürə 

sarıyır. 
* Materialist “İdeal”: Təzahürü Mahiyyətlə eyniləşdirmək naqisliyi. 
*İstismarsızlıq: Mülkiyyətə Əməkçi Sahib olmayınca istismar 

yaşayacaq. 
 Torpaq – Kəndlinin, Fabrik, Zavod – işçilərin olmalıdır, Mülkədarın 

yox, Kapitalistin yox, Dövlətin yox. 
*Siyasi Dialoq: İkili Siyasət. 
*Ərəb “yolu”: Yolsuzluqdan çıxmaq. 
*Ayağa salanlar: İslam İnsanı Allahın ayağına salır, Marksizm – 

İqtisadiyyatın. 
* Müasir Türkiyə: Qərbə sığınan – sığmayan! 
*Azərbaycan “xilaskarları”: Şərin tapşırığıyla Atayurdu Şərə 

tapşıranlar. 
*Təzəlik:  “Cəsarətli” Mütilik yaradırlar. 

  “Azad” Zor yaradırlar. 
  “Aşkar” Gizlilik yaradırlar. 

*İctimai hadisə: Ruhsuzluq əhvali-ruhiyyəsi. 
*Varidat: Həyata verdiyimdən başqa həyatdan heç nə almadım. 
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*Xalq Aqibəti:  Özünə qalanan, Özgəyə yanan. 
*Siyasi gerçəklik: Aşkar bilinən nə varsa, əslində sirlidir. 
*Məqamlar:  Olan – Keçici. Olacaq – həmişəlik. 
                      Olmalı – İmkan. 
*İctimai hadisə: Zəmanəyə uymaq dəliliyi. 
*Mahiyyət: Beynəlmiləlçilikdə milli satqınlıq potensiyası yaşayır. 
*Marksist əsarəti: Marksizmdə İnsana cəmiyyət Sahib olur, 

iqtisadiyyat Sahib olur, Sinfi münasibətlər Sahib olur. 
Marksizm əslində ictimai, iqtisadi, sinfi Əsarəti doğruldur. 
İnsanı Əsarətdən xilas etmək üçün onu həm də marksizmdən xilas 

etmək gərəkdir. 
*Marksist  İnsansızlığı: 

1. Marksizmdə əslində İnsan yaşamır, düşünmür, fəaliyyət 
göstərmir – cəmiyyət, iqtisadiyyat, siniflər yaşayır, düşünür, fəaliyyət 
göstərir. 

2. Marksizmdə İnsanın öz gözü yoxdur, o, dünyaya cəmiyyətin, 
iqtisadiyyatın, siniflərin gözüylə baxır. 

3. Marksizmdə İnsanın öz dili yoxdur, o, dünyayla cəmiyyətin, 
iqtisadiyyatın, siniflərin diliylə danışır. 

4. Marksizmdə İnsanın öz qulağı yoxdur, o, dünyanı cəmiyyətin, 
iqtisadiyyatın, siniflərin qulağıyla dinləyir. 

  Marksizmdə İnsan kor, lal və kardır. 
* Marksist nicatı:  
   İqtisadiyyat dəyişiləcək və bu səbəbdən də cəmiyyət dəyişiləcək, 

siniflər yox olacaq. Sahiblər dəyişiləcək, İnsana İnsani həyat bəxş 
olunacaq. 

*İqtisadi Tale:  
Marksizmdə insanın Taleyi İqtisadiyyatın ixtiyarına verilir.  
İnsandan asılı olmayan labüd iqtisadi qanun – İstehsal 

münasibətlərinin məhsuldar qüvvələrə uyğunluğu Tələbi – İnsanın 
aqibətini yaradır. 

İqtisadiyyat Allahının yazdığına pozu olmur Marksizmdə. 
İqtisadiyyat Allahı insanın taleyini onun alnına yazır burada. 

  * Marksizm Qəzavü-Qədəri: Olacağa çarə yoxdur!  
İqtisadi Qanuna əsasən, sosializm labüd şəkildə bərqərar olmalıdır! 
İqtisadi Qanuna əsasən, kommunizm labüd şəkildə bərqərar 

olmalıdır! 
İqtisadi Qanuna əsasən, kapitalizm labüd şəkildə məhv olmalıdır! 
Labüdiyyət selinə qarşı durmaq olmaz! Bu qəzavü-qədərə zaval 

yoxdur! 



156 

*Müəyyənlik Əsarəti:  
  Marksistlər Sosialist Bugününü müəyyənləşdiriblər. 
  Ondan kənara çıxmaq olmaz! 
  Marksistlər Kommunizm Sabahını müəyyənləşdiriblər. 
  Ondan kənara çıxmaq olmaz! 
  Marksistlər Ehkam İdrakını müəyyənləşdiriblər. 
  Ondan kənara çıxmaq olmaz! 
  Marksistlər Zor Təşkilatını müəyyənləşdiriblər. 
  Ondan kənara çıxmaq olmaz! 
  Müəyyənləşmə Zənciri yaradıblar marksistlər – qırılmalı! 
*Təhlükə: İkibaşlı Xalq yarada bilmədilər təzə Azərbaycan “başçıları”. 
Özgə başlı Ziyalı təhlükəsi yaratdılar. 
İkiürəkli Xalq yarada bilmədilər təzə Azərbaycan “başçıları”. 
Özgə ürəkli Ziyalı təhlükəsi yaratdılar. 
*Qalibiyyət – məğlubiyyət: 
İnam, Ədalət və həqiqət uğrunda döyüşdə İnsanilik qalib gəlir. 
Mənafe uğrunda döyüşdə İnsanilik məğlub olur. 
*Əlaqə: Əslində İnsan şəraitdən asılı olmadığı dərəcədə şəraitə 

gərəkdir. 
*Fəaliyyət: Dünyanı sosializm çirkabı üçün təmizləyirlər. 
*Təzə Siyasət: Realizm adlanan Avantüra – Realistik Avantüra. 
*Hal: Külək olub əsə bilirlər, Toxum olub səpilə bilmirlər. 
*Hadisə: Sülh uğrunda döyüşdə Fatehlik təhlükəsi artır. 
*Vəziyyət: Nüvə silahından azad olunmuş Ərazilərdə sosializm 

vahiməsi yerləşəcək. 
*Hal: Mədəni xarabalığımızda Akademiya bayquşu ulayır. 
*Müasir Qonaqsevərlik: Şərin ayağı altında xalq başı kəsirlər. 
*Tərəqqi Ölçüsü: İnamda, İdrakda, Mənəviyyatda, İradədə şərdən 

fərqlənmirlər. 
*Hal: Xalq Antixəlqi Fəaliyyət Yuxusundan ayılmayıb hələ. 
*Rəzalət: Yada sığınmaq – Xalqa sığınacaq bilinmək. 
*Dərd: Öz Ayağınla Özgə yerişi yerimək! 
*Yüyürək səy: Ən gərəkli Şər nökəri Yürüşündə hamını ötmək! 
*Gedişat: Bugündə Dünən öldü, Sabahda Bugün ölməlidir. 
*Hadisə: Cəsarətdə axsadığından ehtiyat əsasından beşəlli yapışıb. 
*Dırmaşanlar: Vəzifəyə dırmaşırlar, Vəsiqəyə dırmaşırlar, Rütbəyə 

dırmaşırlar, Təltifə dırmaşırlar – yer Alpinistləri. 
*Vəziyyət: Sosialist qəhrəmanlıqlarında Xalqın qəhrəmanlıq 

ənənələrini öldürürlər. 
*Hadisə: Marksizm bolluğundan yaranan idraki aclıq. 
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*Sehrbazlar: İflasdan Xilas düzəldirlər. 
*“Azadlıq”: Beyinləri Ağıl Yükündən azad elədilər, Ürəyi Duyğu 

Yükündən, Üzü Həya Yükündən. 
*Hadisə: Kütləvi Antixəlqilik. 
*Xilaskarlar:  Sosializmi antisosializm vasitəsiylə “xilas eləyirlər”. 
                       Marksizmi antimarksizm vasitəsiylə “xilas eləyəcəklər”. 
*Əməliyyat: Dəvənin belini “düzəldə-düzəldə” qırırlar. 
*Zor keşikçiləri: Adamlar   rüşvətə əyilməsəydilər, Zora əyilməzdilər. 

Şəhvətə əyilməsəydilər, Zora əyilməzdilər. 
Şöhrətə əyilməsəydilər, Zora əyilməzdilər. 
Həsədə əyilməsəydilər, Zora əyilməzdilər. 

*Olan – Olmayan:  
  Kollektivçilik iflas oldu – yalançı fərdiyyətçilikdən yapışırlar. 
  İctimai maraq iflas oldu – iqtisadi mənafedən yapışırlar. 
  Mərkəzləşmə iflas oldu – yalançı müstəqillikdən yapışırlar. 
  Vahidlik iflas oldu – yalançı müxtəliflikdən yapışırlar. 
*Nəticə: Yeni Xalq – Xalqsızlıq. 
  Yeni Haqq – Haqsızlıq. 
  Yeni Qanun – Qanunsuzluq. 
  Yeni Əxlaq – Əxlaqsızlıq. 
  Yeni Dünya – Dünyasızlıq. 
  Yeni Görüş – Görməzlik. 
  Yeni Bilik – Bilməzlik. 
  Yeni Yol – Yolsuzluq. 
*Şər – antişər:  
– Müxtəlifliyin ləğvindən Vahidlik törəyir. 
– Müxtəlifliyin ləğvindən Heçlik törəyir. 
*İkinci İnqilab: Əski iflasa qarşı – Yeni iflas. 
*İnqilabi gerçəklik: İnqilab Dövlət Çarı, Dövlət Mülkədarı, kapitalisti 

yaratdı, əməkçini mülkiyyətdən məhrum etdi, cəmiyyəti ruhsuz qoydu. 
*Yol–Yolsuzluq: Sosializmi sosializmlə dəyişmək olmaz; kommunist 

partiyasının sosializmi dəyişmək iqtidarı yoxdur, o, sosializmi yaşatmaq 
üçün yaradılıb. 

 Yaşayan sosializmdə köklü dəyişikliklər süni, qondarma, eybəcər, 
yalançı səciyyə daşıyacaq. 

 Marksizm Təlimi, Sosializm Quruluşu, Partiya Təşkilatı – İnkişafın 
qarşısında duran əsas qüvvələrdir və onlar aradan qaldırılmayınca 
inqilabi sıçrayış iddiası – uydurmadan başqa bir şey deyil. 

 Sosializmin kapitalizmlə şərikli saldığı bağda çürük meyvə bitməlidir 
yalnız. 
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Sosializm kapitalizmin alternativi ola bilmədi, deməli, əsil 
alternativi axtarıb tapmaq lazımdır. 

*İmkansızlıq: Sosializmin Ehkam, Zor, Təşkilat potensiyasından 
başqa heç bir potensiyası yoxdur. 

*Milli yoxluq: Milli iqtisadiyyat yoxdur. 
                           Milli mədəniyyət yoxdur. 
                           Milli mənəviyyat yoxdur. 

  Millətdən danışırlar milləti yox eləyənlər... 
* Mərhələlər: İnqilabdan əvvəlki millət. 
                       İnqilabdan sonrakı beynəlmillət. 
*Aqibət: Özgələrə paylandıq, özgələrdən pay aldıq. 
*Hadisə: SSRİ adlanan möhtəşəm qəfəs. 
*Təzə Dil Siyasəti: Öz dilini öyrən ki, Özgələşməyin bilinməsin! 
*Qabaqcıl Ölüm: Millətlərin bir-birinə qovuşması – yəni “kiçik” 

xalqların “böyük” xalqın içərisində əriyib yox olması. 
*Olan – olacaq: Köhnə sosializmə söyürlər, təzə sosializmə də 

söyəcəklər... 
*Fərq:  Xalqlaşma – Haqlaşma. 
            Kütlələşmə – Kütləşmə. 
*Hadisə:  Sosializm daxilində kapitalizm. 
                Sosializmə xidmət edən antisosializm. 
*Təzad: Milli Şüur – Antimilli Şüursuzluq. 
*Qabaqcıl xadim: Xalq Ağası, Antixalq Nökəri. 
*Qabaqcıl “Xalqsevərlik”: “Xalqı sevən – Antixalqı da sevməlidir”. 
*İki ölüm:  
  Ölüm Fərdiyyətə Düşməndir. 
  Sosializm Fərdiyyətə Düşməndir. 
  Sosialist Adamı iki dəfə ölür. 
*Yalanlar:    Rəsmi Həqiqət Yalanı. 

Rəsmi Dostluq Yalanı. 
Rəsmi Doğmalıq Yalanı. 

*Təzə Üsul: Rəsmiyyəti Qeyri-Rəsmiyyət biçimində yeritmək. 
*Sosializm: Fövqəlbuxov. 
*Təhlükə: Hamılaşma təcavüzkar xudbinlik yaradır. 
*Hadisə: Geniş Dünyanı Adamın başına dar eləyən cəmiyyət. 
*Hal: İctimailəşmə kimsəsizliyi. 
*Vəziyyət: Son sosialist nitqlərində “Yaşasın kapitalizm!” sonluğu 

çatışmır. 
*Dünya ictimaiyyəti: Dünyaya uzaqdan boylananlar. 
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*Dünya miqyası: Zərdüşt miqyasından aşağı, Babək miqyasından 
aşağı, Nəsimi miqyasından aşağı, Füzuli miqyasından aşağı, Muğam 
miqyasından aşağı, Saz miqyasından aşağı. 

*Dünya qayğısı: Müstəqil Azərbaycan yoxdur, bu səbəbdən də 
Dünyada Cənubi Azərbaycan problemi yoxdur. 

*Qabaqcıl “vətənpərvərlik”: Qoltuqda qalmaq ləyaqəti. 
*Qabaqcıl “milli qürur”: Qoltuğa sığınmaq qisməti. 
*Millətçilik: Qoltuqdan çıxmaq “cinayəti”. 
*Beynəlmiləlçilik: Könüllü qoltuqlanma. 
*Xalqlar Dostluğu: Qoltuqaltı əməkdaşlıq. 
*Qabaqcıl ölkələr: Zor kölgələri. 
*Qabaqcıl partiyalar: Zor əsgərləri. 
*Qabaqcıl cəmiyyət: Zor səlahiyyəti. 
*İctimai Mülkiyyət: Zor sərvəti. 
*Şər “xeyri”: Xalqın “Xeyrinə” Xalqın başını kəsmək. 
*Yalana qarşı: Dəyişən Həqiqət Yalandır! 
*Cəmiyyət – İnsan: Cəmiyyət İnsanı yaratmır, yetirmir, İnsana 

yiyələnir. 
*Vəziyyət: Marks kapitalizm iqtisadiyyatının xilasını sosializmdə 

görürdü. Marksistlər sosializm iqtisadiyyatını kapitalizm üsuluyla 
müalicə eləyirlər. 

*Dinc yanaşı ölmək siyasəti: 
  Kapitalizmin ömrü uzananda sosializmin ömrü qısalır. 
  Sosializmin ömrü uzananda kapitalizmin ömrü qısalır.  
*Sosializm aparteidi: Beynəlmiləlçilik. 
 
 

Qar Ayı, 7-il. 
Od Ayı, 9-il. 



160 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



161 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OLAN   və   OLMAYAN 
 

(Altıncı  Müqəddəs Kitab) 
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SABAHDAŞLARA 
 

Naşı deyəcək: “Rütbəsi kiçik idi”. 
Müdrik deyəcək: “Rütbəni saymadı”. 
 
Naşı deyəcək: “Mənsəbi yox idi”. 
Müdrik deyəcək: “Mənsəbi saymadı”. 
 
Naşı deyəcək: “Heç kəsi sevmirdi”. 
Müdrik deyəcək: “İnsanı sevirdi”. 
 
Naşı deyəcək: “Gün görmədi!” 
Müdrik deyəcək: “Günəşliydi!” 
 
Naşı deyəcək: “Zamanla ayaqlaşmadı!” 
Müdrik deyəcək: “Axsaq deyildi!” 
 
Naşı deyəcək: “Dövrana inanmadı!” 
Müdrik deyəcək: “Ədalətə inandı!” 
 
Naşı deyəcək: “Cərgəyə qoşulmadı!” 
Müdrik deyəcək: “Sürüdən ayrıldı!” 
 
Naşı deyəcək: “Əzaba düçar oldu!” 
Müdrik deyəcək: “Sevindi!” 
 
Naşı deyəcək: “Nailiyyəti görmədi!” 
Müdrik deyəcək: “Çünki kor deyildi!” 
 
Naşı deyəcək: “Nəqaratı eşitmədi!” 
Müdrik deyəcək: “Çünki kar deyildi!” 
 
Naşı deyəcək: “Çağırdılar – dinmədi!” 
Müdrik deyəcək: “Çünki lal deyildi!” 
 
Naşı deyəcək: “Söyüldü, döyüldü!” 
Müdrik deyəcək: “Hürkütdü, hürdürdü”. 
 
Naşı deyəcək: “Özü haqqında böyük fikirdəydi!” 
Müdrik deyəcək: “Yükü böyük idi!” 
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Naşı deyəcək: “Özünü sevəndi!” 
Müdrik deyəcək: “Özündən keçəndi!” 
 
Naşı deyəcək: “Ağ eləmişdi!” 
Müdrik deyəcək: “Üzü ağ idi!” 
 
Naşı deyəcək: “Birtərəfliydi!” 
Müdrik deyəcək: “Birsifətliydi!” 
 
Naşı deyəcək: “Böyüyü bəyənmədi!” 
Müdrik deyəcək: “Böyüklüyü bəyəndi!” 
 
Naşı deyəcək: “Alimi bəyənmədi!” 
Müdrik deyəcək: “Elmi bəyəndi!” 
 
Naşı deyəcək: “Şairi bəyənmədi!” 
Müdrik deyəcək: “Şeiri bəyəndi!” 
 
Naşı deyəcək: “Filosofu bəyənmədi!” 
Müdrik deyəcək: “Tutuquşunu mütəfəkkir saymadı!” 
 
Naşı deyəcək: “Xəyallıydı!” 
Müdrik deyəcək: “Ruhluydu!” 
 
Naşı deyəcək: “Dostu yox idi!” 
Müdrik deyəcək: “Amalla dostluq edirdi!” 
 
Naşı deyəcək: “Ailəsizdi!” 
Müdrik deyəcək: Övladlıydı!” 
 
Naşı deyəcək: “Tənqidə cavab verməzdi!” 
Müdrik deyəcək: “Ataları eşidərdi!” 
 
Naşı deyəcək: “Rəqiblə döyüşmədi!” 
Müdrik deyəcək: “Rəqibi olmadı!” 
 
Naşı deyəcək: “Qəyyuma “var ol” demədi!” 

    Müdrik deyəcək: “Ləyaqətliydi!” 
 
Naşı deyəcək: “Dili acı idi!” 
Müdrik deyəcək: “Həqiqət qəndindən dadmışdı!” 
 
Naşı deyəcək: “Çətin adam idi!” 
Müdrik deyəcək: “Özünə bənzəyirdi!”
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    1. MAHİYYƏT  və  TƏZAHÜR 
I 

Fəlsəfə – Varlığın Mahiyyəti haqqında Fikirdir. 
Varlığın Mahiyyəti – Mütləqdir, Əbədidir, Sonsuzdur, Kamildir. 
Təzahürü – nisbidir, ölümlüdür, keçicidir, qeyri-kamildir. 
Bu səbəbdən də nisbiyə, keçiciyə, maddiyə əsaslanan Materializm 

vasitəsiylə Mahiyyəti dərk etmək olmaz – Təzahürü dərk etmək olar. 
İdealizm vasitəsiylə də Mahiyyət dərk olunmaz, çünki Mahiyyət 

əqliyyətə bərabər deyil, ondan hədsiz dərəcədə böyük, yüksək və 
qüdrətlidir. Fəlsəfi cərəyanların heç biriylə Mahiyyət dərk olunmaz.  

Mahiyyəti yalnız Ruhani İdrak dərk edə bilər. 
Fəlsəfənin əsas məsələsi – Maddiyyatın  (materiyanın) Şüura 

münasibəti deyil, Təzahürün Mahiyyətə münasibətidir. 
Təzahür – Mahiyyətə bərabər olmur, gerçəklikdə Mahiyyət özündən 

aşağı, kiçik, məhdud təzahür edir. 
Dünya, Həyat, İnsan gerçəklikdə özlərindən balaca görünürlər.  
Gerçək hadisələrin ən kamili belə, Dünyanın Mahiyyətini tam ifadə 

edə bilmir, Həyatın Mahiyyətini tam ifadə edə bilmir, İnsanın Mahiyyətini 
tam ifadə edə bilmir.  

Buna görə də bizi əhatə edən Dünya, Həyat, İnsanlar öz 
Mahiyyətlərindən əskikdirlər. 

Dünyanın Mahiyyətini dərk etmək üçün Təzahürdən kənara çıxmaq 
lazımdır.  
Həyatın Mahiyyətini dərk etmək üçün Təzahürdən kənara çıxmaq 
lazımdır. 
İnsanın Mahiyyətini dərk etmək üçün Təzahürdən kənara çıxmaq 
lazımdır.  
Təzahürlə kifayətlənən, Təzahürə qapılıb qalan Fəlsəfə – Fəlsəfə 
deyil.  
Bu nöqteyi-nəzərdən, materializmi əsil mənada fəlsəfə saymaq 
olmaz.  
İdealizm – Mahiyyəti Təzahürlə eyniləşdirmir, ancaq onu əqliyyətlə 
məhdudlaşdırır. 
Fəlsəfi Fikir – bu cərəyanların hər ikisindən artıqdır, böyükdür, 

yüksəkdir. 
Həmin cərəyanlar Fəlsəfəyə bərabər deyil.  
Mahiyyəti dərk edən Fəlsəfə – Mütləqi dərk edən Fəlsəfə olur. 
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II 
Var olmaq – Mahiyyətə bərabər olmaqdır. 
Mahiyyət Gerçəklikdə tam Olmur. 
O, gerçəkliyin imkanlarından artıqdır. 
Bu səbəbdən də olan (gerçəklik) əslində Olmayandır. 
Olmayan – yəni Mahiyyət – əslində olandır. 
Yəni gerçəklik olur, ancaq olmur. 
Mahiyyət – Olmur, ancaq olur. 

III 
Mahiyyət gerçəkliyə – nisbiyə bərabər olsaydı, Dünya, Həyat, Bəşər 

tez bir vaxtda bitərdi, qurtarardı, məhv olardı. 
Mahiyyət, Mütləqə bərabərdir. 
Bu səbəbdən də o bitmir, qurtarmır, məhv olmur. 

IV 
Mahiyyət gerçəkliyə – qeyri-kamilə bərabər olsaydı, Dünya, Həyat, 

Bəşər naqislikdə ilişib qalardı. 
Mahiyyət – Mütləqə bərabərdir. 
Bu səbəbdən də Dünya, Həyat, İnsan naqislikdə ilişib qalmır, 

kamilliyə can atır. 
V 

Mahiyyət gerçəkliyə – sonluya bərabər olsaydı, Dünya, Həyat, Bəşər 
sonluda dayanıb qalardı. 

Mahiyyət – Mütləqə bərabərdir. 
Bu səbəbdən də dünya, həyat, bəşər sonluda dayanıb qalmır, 

sonsuzluğa can atır. 
 

2. İMKAN  və  GERÇƏKLİK 
Gerçəklik – İmkandan məhduddur. 
İmkan – gerçəklikdən genişdir. 
Dünya, Həyat, İnsan – gerçəklikdə öz imkanlarına bərabər olmurlar. 
Olan həmişə ola biləcəkdən az olur. 
Dünya gerçəklikdə öz Dünyəviliyinə heç vaxt tam çatmır. 
Həyat gerçəklikdə öz Həyatiliyinə heç vaxt tam çatmır. 
İnsan gerçəklikdə öz İnsaniliyinə heç vaxt tam çatmır. 
Dünya, İnsan, Həyat həmişə gerçəklikdən artıq olur. 
 

3. AZADLIQ  və  ZƏRURİYYƏT 
Zəruriyyət – Həyata gerçəkliyin gözüylə baxmaqdır. 
Azadlıq – Həyata Mahiyyətin gözüylə baxmaqdır. 
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Bu səbəbdən də zəruriyyət – imkansızlıqdır. 
Azadlıq – zəruriyyəti rədd etməklə imkansızlığı rədd edir. 
Gerçəkliyin məntiqində Azadlığa yer yoxdur. 
Çünki gerçəklik Olanı təsdiq edir, Azadlıq isə ola biləcəyin, Mahiyyət 

etibariylə olmalının məntiqinə əsaslanır. 
Azadlıq  – zəruriyyətin ölçüsünü, qənaətini, təsəvvürlərini alt-üst 

eləyir. 
Azadlıq  –  Gerçəkliyi sarsıdır. 
“Azadlıq – dərk olunmuş zəruriyyətdir” – fikri yanlışdır. 
“Azadlıq – rədd olunmuş zəruriyyətdir” – fikri doğrudur. 
Azadlıq – zəruriyyəti maneə kimi nəzərə alır. 
Zəruriyyət  Azadlığa havadar olmur. 
“Zəruriyyət olmayan yerdə – Azadlıq yoxdur” – iddiası 

qorxaqların təskinliyidir. 
Azadlıq qeyri-zəruri hadisə kimi yaranır, zəruriyyətin əleyhinə 

yaranır, zəruriyyəti taxtdan salır, zəruriyyətin taxtına yiyələnir. 
Zəruriyyət Azadlığa təslim olur. 
 

4. NƏTİCƏ  və  SƏBƏB 
Nəticə Səbəbdən törəyirsə də – Səbəbə tabe olmur. 
Nəticəylə Səbəb arasında Kölə–Ağa münasibətləri yoxdur. 
Səbəbiyyət Amirliyi – Xurafatdır. 
Nəticə Səbəbə zidd çıxa bilər.  
Nəticə Səbəbi təəccübləndirə bilər. 
“Səbəbin labüd nəticəsi” anlayışı – fatalizmin qalığıdır. 
Nəticə Səbəbiyyət məntiqini çox hallarda pozur. 
Dünya Səbəbin yaratdığı dünya yox, nəticənin törətdiyi dünya olur. 

 
5. TƏSADÜF  və  QANUNAUYĞUNLUQ 

Təsadüf – qanunauyğunluğun ifadəsi yox, təsdiqi yox, İnkarıdır. 
Təsadüf – sübut edir ki, Dünya qanunauyğunluqlara sığmır. 
Təsadüf – qanunauyğunluqların pozulmasıdır. 
“Qanunauyğunluq – hər şeydir; bu səbəbdən də təsadüfün özü 

də qanunauyğunluğun ifadəsidir” – fikrində həqiqət yoxdur. 
Əgər həyatda təsadüf mövcuddursa, deməli, Dünya qanunauy-

ğunluqlar məngənəsinə salınmayıb. 
Təsadüf əsasında qələbə yarana bilər və bunun qanunauyğunluğa 

aiddiyyatı olmaz. 
Təsadüf Dünyanın qanunlardan artıq olduğunu sübut edir. 
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6. VƏHDƏT  və  ZİDDİYYƏT 
Ziddiyyət – Vəhdətin təsdiqi deyil – inkarıdır. 
Ziddiyyətli Vəhdət anlayışı – uydurmadır. 
Vəhdət – ziddiyyətsizlik deməkdir. 
Ziddiyyət – vəhdətsizlikdir. 
Gerçəklik – vəhdət tanımır, çünki ziddiyyətlidir. 
Ziddiyyətlərin münaqişəsiylə səciyyələnən cəmiyyət vəhdətdən 

məhrum olan cəmiyyətdir. 
“Əksliklərdən yaranan vəhdət” anlayışı xurafatdır. 
Ziddiyyətli olan Vahid ola bilməz. 
Gerçəklik Vahid deyil – çünki Ziddiyyətlidir. 
Mahiyyət  Vahiddir – çünki Ziddiyyətsizdir. 
Yalnız bütöv olan – Vahiddir. 
 

7. SABİTLİK  və  DƏYİŞKƏNLİK 
Var olmaq – əslində Sabit olmaqdır. 
Dəyişkənlik – Özümsüzlükdür. Müxtəlif Məqamlarda müxtəlif cür 

olmaq – böyük mənada olmamaq deməkdir. 
Bu baxımdan – gerçəklik var olmur. 
Əsil mənada İnsan yaşamır – İnsanlıq yaşayır. 
Hadisə yaşamır – tarixi gediş yaşayır. 
“Hər şey dəyişilirsə” – heç şey yaşamır! 
“Eyni çaya iki dəfə girmək olmursa” – çay Yoxdur. 
Yalnız dəyişməyən yaşayır. 
 

8. MÜTLƏQ  və  NİSBİ 
Nisbi Xeyir – Şərdir. 
Nisbi Gözəllik – Eybəcərlikdir. 
Nisbi Saflıq – Günahdır. 
Nisbi Həqiqət – Yalandır. 
Nisbi İnam – Şübhədir. 
Nisbi Təsdiq – İnkardır. 
Nisbi Ədalət – Zülmdür.  
Nisbi Sədaqət – Xəyanətdir. 
Nisbi Məhəbbət – Nifrətdir. 
Nisbi Azadlıq – Əsarətdir. 
Nisbi Ləyaqət – Qəbahətdir.  
Nisbi Müdriklik – Naşılıqdır. 
Nisbi Qeyrət – Qeyrətsizlikdir.  
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Nisbi Dostluq – Düşmənçilikdir.  
Nisbi Mədrlik – Müxənnətlikdir.    
Nisbi Müstəqillik – Köləlikdir.  
Nisbi Böyüklük – Kiçiklikdir. 
Nisbi İdrak – İdraksızlıqdır. 
Nisbi İstedad – İstedadsızlıqdır. 
Nisbi Qələbə – Məğlubiyyətdir.  
Nisbi Doğmalıq – Yadlıqdır. 
Nisbi Hörmət – Hörmətsizlikdir. 
Nisbi Fədailik – Fərarilikdir. 
Gerçək olan – Var olmur. 
Mütləq olan – Var olur. 
 

9. MÜTLƏQ  FƏLSƏFƏSİ 
Din – Mütləqi uydurur. Dünyanı yaradan, insan taleyini müəyyən 

edən Allah – Yalandır. 
İdealizm – Mütləqi Əqliyyətlə eyniləşdirir, əslində isə Əqliyyət Mütləq 

deyil, çünki Ruha, Əbədiyə, Sonsuza, Kamilə bərabər deyil. 
Panteizm – Təbiəti Mütləqləşdirir; ancaq Təbiət Mütləqin özü yox, 

Təzahürüdür.  
Materializm – Mütləqi görmür, Təzahürü – yəni nisbini, keçicini, 

sonlunu, qeyri-kamili görür. 
Mütləqi yalnız Ruhani İdrak dərk etməyə qadirdir. 
Ata Fəlsəfəsi – Mütləq Fəlsəfəsidir, Mütləqi dərk edən Fəlsəfədir. 
Ata Fəlsəfəsi – həm də İnsan Fəlsəfəsidir, yəni İnsanın Mütləq 

Mahiyyəti haqqında təlimdir. 
Ata Fəlsəfəsi – həm də Mənəviyyat Fəlsəfəsidir, İnsanın Özünə 

çatması haqqında təlimdir. 
Ata Fəlsəfəsi – həm də İdrak Fəlsəfəsidir, Ruhani İdrak haqqında 

təlimdir. 
Ata Fəlsəfəsi – həm də Cəmiyyət Fəlsəfəsidir, Ruhani Dövlət 

haqqında təlimdir.  
Ata Fəlsəfəsi – nə materializmdir, nə də idealizm. 
O, Dünyaya Ruhun gözüylə baxmaqdır. 
Ruh anlayışında Xurafat yoxdur. 
Ruh – Mütləqin İnsanda ifadəsidir. 
Mənəviyyatın yaradıcısıdır, Həqiqətin, Ədalətin carçısıdır, həm 

də Zəkadan yüksək İdrak növüdür; Mütləqi, Sonsuzu, Əbədini, 
Kamili dərk edən Qüdrətdir. 
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Din Ruhdan öz məqsədi üçün istifadə etməyə çalışır, ancaq Ruh – 
dinin məhsulu deyil! 

Ruh – insaniliyin təsdiqidir. 
Müasir hakim Fəlsəfə – Dini aradan qaldıra bilmir, çünki Mütləqi 

rədd edir, bu səbəbdən də Fəlsəfi İnam yarada bilmir. 
Ata Fəlsəfəsi – Dini aradan qaldıra bilər, çünki Mütləqi təsdiq edir, 

Fəlsəfi İnam yaradır. 
Müasir hakim Fəlsəfə – Mənəvi şəxsiyyət yarada bilmir. Çünki 

İnsanı maddiyyata pərçimləyir. 
Ata Fəlsəfəsi – Mənəvi şəxsiyyət yaratmağa qadirdir, çünki İnsanı 

Ruhani xilqət sayır, onu Mütləq Mahiyyətə bərabər olmağa çağırır.  
Müasir Hakim Fəlsəfə – əslində Həqiqət tanımır, çünki Mütləq 

tanımır. 
Ata Fəlsəfəsi – Həqiqət tanıyır, çünki Mütləqlidir. 
Müasir Hakim Fəlsəfə – İnsani cəmiyyət yarada bilmir, çünki maddi 

tərəqqidə İnsanı itirir. 
Ata Fəlsəfəsi – İnsani cəmiyyət yaratmağa qadirdir, çünki tərəqqinin 

mənasını ruhaniliyin təsdiqində görür. 
Ata Fəlsəfəsi – İdrak tarixindən təcrid deyil, ancaq onu – ən çox 

həyatın Tələbi yaratdı. 
İnamsızlıq əvəzinə – İnam, insansızlıq əvəzinə – İnsan, 

mənəviyyatsızlıq əvəzinə – Mənəviyyat, idraksızlıq əvəzinə – İdrak, 
ədalətsizlik əvəzinə – Ədalət tələbi! 

“Ata Fəlsəfəsi” sözündə inadkar bir niyyət də yaşayır: Ata 
Fəlsəfəsinin Övladlar Fəlsəfəsinə çevrilməsi! 

 
 

10. İDEYA 
I 

İdeya – gerçəkliyin Mütləqə yüksəlməsidir. 
Buna görə də o, gerçəklikdən artıqdır. 
Xeyir – ideyadır, xeyirli – gerçəklik. 
Xeyir – xeyirlidən artıqdır. 
Gözəllik – ideyadır, gözəl – gerçəklik. 
Gözəllik – gözəldən artıqdır. 
Ədalət – ideyadır, adil – gerçəklik. 
Ədalət – adildən artıqdır. 
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II 
İdeya – Mahiyyətin ifadəsidir – bu səbəbdən də gerçəklikdən 

böyükdür. 
Mahiyyəti gerçəklikdən böyük saymaq – gerçəkliyi özündən böyük 

saymaqdır. 
Mahiyyəti gerçəkliyə bərabər saymaq – gerçəkliyi özünə bərabər 

saymaqdır. 
Gerçəklik heç zaman özünə bərabər olmur, özündən kənara çıxır, 

özündən böyüyə yüksəlir. 
III 

“Gerçəklikdə gerçəklikdən başqa heç nə yoxdur” – iddiasında 
gerçəklik kiçilir. 

Həyatda Hadisə də Var, İdeya da. 
Hadisə – gerçəklikdə mövcud olur, İdeya – gerçəkliyin ardıcıl 

inkişafında. 
Həyatda Xeyirli də Var, Xeyir də. 
Xeyirli – gerçəklikdə mövcud olur, xeyir – gerçəkliyin ardıcıl 

inkişafında. 
Həyatda gözəl də Var, gözəllik də. 
Gözəl – gerçəklikdə mövcud olur, gözəllik – gerçəkliyin ardıcıl 

inkişafında. 
Həyatda adil də Var, ədalət də.  
Adil – gerçəklikdə mövcud olur, ədalət – gerçəkliyin əbədi inkişafında. 
Hadisə də, İdeya da Var olurlar. 
Birinci – gözlə görünür, o biri – İdrakla dərk olunur. 
 
 

11. İDRAK 
 

I. Gerçəkliyi  tanıma 
İdrakın birinci mərhələsində İnsan gerçəkliyi tanıyır.  
Həmin mərhələdə Duyğu hökm sürür. 
Duyğu vasitəsiylə İnsan gerçəkliyi Hiss edir, Qavrayır və Təsəvvür 

edir. 
II. Gerçəkliyi  qiymətləndirmə 

İdrakın ikinci mərhələsində İnsan gerçəkliyi qiymətləndirir. 
Həmin mərhələdə Mühakimə hökm sürür.  
Mühakimə vasitəsiylə İnsan gerçəkliyi təhlil edir, Sintez və 

Konsepsiya nəticəsində gerçəklik haqqında Fikir söyləyir. 
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III. Gerçəkliyin  Mütləqə  yüksəldilməsi 
İdrakın üçüncü mərhələsində İnsan gerçəkliyi Mütləqə yüksəldir. 
Həmin mərhələdə İdeya hökm sürür. 
Əbədi, Sonsuz və Kamil olan dərk olunur. 
Ruhani idrak (Vəhy, İlham, Ehtizaz, İntuisiya) Mütləqi dərk edir. 
 

IV. Meyar 
Yalnız Mütləq olan – Həqiqidir. 
Yalnız Mahiyyət – Mütləqdir. 
Yalnız Mahiyyət – Həqiqidir. 
Gerçəklik – Mütləqə, Mahiyyətə, Həqiqətə çatmır. 
Bu səbəbdən də Həqiqətin gerçəklikdə Meyarı olmur. 
Həqiqətin Meyarı – Mütləqdir.  

 
V. Kamilləşmə 

Ruhani İdrakda – Vəhydə, İlhamda, İntuisiyada, Ehtizazda – Zəka, 
Mənəviyyat və İradə birləşir. 

Bu səbəbdən də burada Zəka Zəkadan artıq olur. 
Mənəviyyat Mənəviyyatdan artıq olur.  
İradə İradədən artıq olur. 
Bu səbəbdən də Həqiqətin dərki – həm də İnsanın Ruhani 

Kamilləşməsi olur. 
 

12. RUH  FƏLSƏFƏSİ 
Ata Fəlsəfəsi – Mütləq Fəlsəfəsi olduğu qədər də Ruh Fəlsəfəsidir. 
Çünki o, Ruhu – İnsanda Mütləqin ifadəsi sayır. 
Fəlsəfə tarixi Müstəqil Ruh Fəlsəfəsi tanımır. 
Platonizmi Ruh Fəlsəfəsi saymaq olmaz, çünki Yunan filosofunun 

İdeyalar Dünyası İnsandan (yəni həm də onun Ruhundan) kənarda 
mövcuddur.  

Kant, Fixte, Şellinq – Ruh Fəlsəfəsi yox, Zəka Fəlsəfəsi yaratdılar: bu 
fəlsəfədə  Dünya Zəkaya bərabərdir. 

Ruh – Zəkadan geniş və yüksəkdir, o, İdrakın, Mənəviyyatın və 
İradənin vəhdətidir. Bu səbəbdən də Zəka Fəlsəfəsini Ruh Fəlsəfəsi 
saymaq olmaz. 

Hegelin Mütləq Ruhu da İnsandan kənarda mövcud olan Mütləq 
Zəkadır. 
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Beləliklə, Ruh Fəlsəfəsi – Şərq ənənələrinə əsaslanan və 
zəmanəmizin müdhiş ruhsuzluq fəlakətindən törəyən – yeni 
fəlsəfədir. 

 
13. RUHSUZLUQ  FƏLAKƏTİ 

İnsanda üç keyfiyyət yaşayır: Ruh, Zəka, Heyvani İnstinkt. 
Ruh – İnsanilik yaradır. 
Mənəviyyat – Ruhun Övladıdır. 
Ədalət Tələbi – Ruhun Ehtiyacıdır. 
Həqiqət Tələbi – Ruhun Ehtiyacıdır. 
Mütləqi dərk edən – Ruhdur. 
Bu səbəbdən də Ruh – İnam yaradır. 
Zəka – Gerçəkliyi dərk edir, təbiəti insana tabe edir, İnsanı Dünyanın 

Sahibinə çevirir. 
İnstinkt – İnsandakı heyvaniliyi, yırtıcılığı təsdiq edir. 
Bəşər indiyə qədər ən çox Zəkaya arxalanıb, Zəkanı özünə hakim 

seçib, Zəkanı Mütləqləşdirib, Zəka vasitəsiylə heyvaniliyin üzərində 
qələbə çalacağına ümid bəsləyib. 

Əslində isə Zəka heyvaniliyin həmdəmi olub, düşməni olmayıb. 
Zəka vasitəsiylə yırtıcılıq yeni qüvvə qazanıb. 
Zəka heyvaniliyə çox yaxşı xidmət eləyib, onu böyüdüb, artırıb, 

silahlandırıb. 
Zəkayla heyvaniliyin əcaib bir qohumluğu, doğmalığı peyda 

olub. 
Bu, əslində təbiidir. 
Çünki Zəka Mənəviyyat tanımır, Vicdan tanımır, Ədalət tanımır, 

İnsaniliyə bərabər deyil.  
Filosofların ən böyük Yalanı – İnsaniliyi Zəkayla eyniləşdirmək, 

İnsanın aqibətini Zəkaya tapşırmaq oldu. 
Zəka Xeyirə bərabər sayıldı, əslində isə Zəka Şərə yaradı. 
Maarifçilər Zəkalı cəmiyyət arzuladılar və həmin cəmiyyətin 

insaniliyinə bel bağladılar. 
Hegel sevinclə Dünyanın Zəkaya bərabər olmasını bəyan etdi və 

bunu Nikbinliyin əsası saydı.  
İqtisadi fatalistlər – istehsalatı zəki, dəmir qanunlara tabe etdilər və 

bəşəriyyətin nicatını həmin qanunların təsdiqində gördülər. 
Möhtəşəm  Yalan bu gün də yaşayır. 
Zəkalı olmaq hələ də Mənəvi olmaqdan üstün sayılır. 
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Əslində isə Zəkanı Ruha tabe etmək, İnsanın Aqibətini Ruha 
tapşırmaq lazımdır. 

İnsan həyatına Ruh hakim olmalıdır.  
Yalnız belə olduqda Zəkayla heyvaniliyin sazişi pozular. 
Ruhu xurafatın əlindən alıb İnsani Tərəqqinin hərəkətverici 

Qüvvəsinə çevirmək lazımdır. 
Yoxsa Zəkalı Heyvanilik Dünyanı tar-mar eləyər. 
 
                                    14. RUH – HƏYAT 
Ədaləti – Həyat yaratmır, Ruh yaradır. 
Xeyiri – Həyat yaratmır, Ruh yaradır. 
Müqəddəsliyi – Həyat yaratmır, Ruh yaradır. 
Həyatda Ülvi nə varsa, o, əvvəl Ruhda (İdrakda, Mənəviyyatda, 

İradədə) yaranır və sonra həyata keçir. 
Bu baxımdan, Ali Həyat Ruhdan törəyir. 
Ruh Həyatı öz arxasınca aparır. 
 

15. İDEYA – MADDİYYAT 
İdeyamı əzəlidir (birincidir), maddiyyatmı? – məsələ bunda deyil. 
İdeyamı əsasdır, maddiyyatmı? – məsələ bundadır. 
İdeya əsasdır. 
Çünki İdeya – İnsaniliyin ifadəsidir. 
Heyvanın İdeyası yoxdur. 
Çünki İdeya – maddiyyatdan artıqdır, böyükdür, yüksəkdir. 
İdeya Sonsuzdur, Əbədidir, Kamildir. 
Bu səbəbdən də İdeya Həyatı öz arxasınca aparır. 
Bu səbəbdən də Həyatı Həyat eləyən elə İdeyadır. 
 

16. ƏXLAQ – HƏYAT 
Əxlaq – Həyata ziddir. 
Həyatda Ədalət qələbə çalmır, 
Əxlaqda Ədalət qələbə çalır. 
Həyatda Həqiqət qələbə çalmır, 
Əxlaqda Həqiqət qələbə çalır. 
Həyatda İnsanilik qələbə çalmır, 
Əxlaqda İnsanilik qələbə çalır. 
Həyatda İnsan nisbiləşir, 
Əxlaqda İnsan Mütləqləşir. 
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Əxlaq Həyatla döyüşür, Həyat üzərində qələbə çalır, həyatı Ali 
Həyata yüksəldir. 

 
17. HƏYAT  YALANI 

Şəhvət deyir: “Mən hər şeyəm” və İnsanı aldadır. 
Şöhrət deyir: “Mən hər şeyəm” və İnsanı aldadır. 
Varidat deyir: “Mən hər şeyəm” və İnsanı aldadır. 
Hakimiyyət deyir: “Mən hər şeyəm” və İnsanı aldadır. 
 
Amalsız Həyat – aldanışdır. 
Amalsız yaşamaq – aldanmaqdır. 

 
18. İDEALİZM – MATERİALİZM 

İdealizmdə Təzahür Mahiyyətdən törəyir. 
Bu səhvdir, çünki Təzahür Mahiyyətin övladı deyil, gerçəkliyidir. 
Materializm Təzahürlə Mahiyyəti eyniləşdirir.  
Bu da səhvdir. Çünki Təzahürlə Mahiyyət arasında Fərq böyükdür. 
Təzahür – Nisbini təsdiq edir, Mahiyyət – Mütləqi. 
 
 

19. PANTEİST  İNKAR 
 
I 

Dünya – Allahdır. 
Allah Sonsuzdur və Vahiddir. 
Dünya sonlu və müxtəlif hadisələrdən ibarətdir. 
Deməli, Dünya Yoxdur. 
Dünyada Var olan – yalnız Allahdır. 

II 
Allah – Dünyadır.  
Allah Sonsuz və Vahiddir. 
Dünya sonlu və müxtəlif hadisələrdən ibarətdir.  
Deməli, Allah yoxdur. 
Allahda Var olan yalnız Dünyadır. 
Əgər Dünya – Allahdırsa – Dünya deyil! 
Əgər Allah Dünyadırsa – Allah deyil! 
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20. MATERİALİZM 

Materializm – Fəlsəfə deyil, Elmdir, yəni gerçəklik haqqında bilikdir.  
Həm də Elmlərin ən gərəksizidir. Çünki konkret elmlərin dediyindən 

artıq heç nə demir. 
Materializm Dünya Görüşü yaratmır – çünki Mahiyyətə varmır.  
Əxlaq yaratmır. Çünki Mahiyyətə varmır. 
İdeal yaratmır. Çünki Mahiyyətə varmır. 
Həqiqəti görmür. Çünki Mahiyyətə varmır. 
Materializmdə Fəlsəfə qurtarır. 
 

21. TƏRƏQQİ 
Tərəqqinin Məqsədi – İnsanilikdir. 
Çeşidləri müxtəlifdir. 
Maddi tərəqqi. 
Mənəvi tərəqqi. 
İctimai tərəqqi. 
İdraki tərəqqi. 
Maddi tərəqqi – maddi nemətlər bolluğu deməkdir. 
Mənəvi tərəqqi – mənəvi kamillik deməkdir. 
İctimai tərəqqi – ədalətli cəmiyyət deməkdir. 
İdraki tərəqqi – həqiqətlik deməkdir. 
“Tərəqqinin əsasını maddi inkişaf təşkil edir” – fikri yanlışdır. 
Maddi tərəqqi labüd şəkildə mənəvi tərəqqi yaratmır, mənəvi 

tərəqqiyə zidd ola bilir, mənəvi tərəqqini inkar edə bilir. 
Maddi tərəqqi labüd şəkildə  ictimai tərəqqi yaratmır, ictimai tərəqqiyə 

zidd  ola bilir, ictimai tərəqqini inkar edə bilir. 
Maddi tərəqqi labüd şəkildə idraki tərəqqi yaratmır, idraki tərəqqiyə 

zidd ola bilir, idraki tərəqqini inkar edə bilir. 
Maddi olmaq – mənəvi olmaq deyil, əxlaqlı olmaq deyil, idraklı 

olmaq deyil. 
Maddi tərəqqi – Tərəqqinin əsası ola bilməz. 
Tərəqqinin əsası – Ruhanilikdir. 
Maddiyyat bolluğu Ruhaniliyə xidmət edəndə – Tərəqqi 

səviyyəsinə yüksəlir. 
Əks təqdirdə o, Ruhaniliyə düşmən kəsilir. 
Mənəvi Tərəqqi – Ruhani Əxlaq deməkdir. 
İctimai Tərəqqi – Ruhani Cəmiyyət deməkdir. 
İdraki Tərəqqi – Ruhani İdrak deməkdir. 
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Tərəqqi – Ruhaniliyin Təsdiqi deməkdir. 
Bəşər bu Ali Məqsədə çata bilmir. 
Çünki maddi tərəqqiyə alüdə olur, ondan nicat gözləyir, ona qapılıb 

qalır. 
Maddiyyat artır – İnsaniyyət azalır. 
 

22. GERÇƏKLİK – AMAL 
Gerçəklik – Nisbiliyin təsdiqidir. 
Amal – Nisbiliyin inkarıdır. 
Gerçəklik – Keçiciliyin təsdiqidir. 
Amal – Keçiciliyin inkarıdır. 
Gerçəklik – qeyri-kamilliyin təsdiqidir. 
Amal – qeyri-kamilliyin inkarıdır. 
Gerçəklik – ölümlünün təsdiqidir. 
Amal – ölümlünün inkarıdır. 
Bu səbəbdən də Amalı seçən – gerçəklikdən keçir. 

 
23. CƏMİYYƏT  RİYASI 

Cəmiyyət İnsanı aldadır. 
Xeyirə çağırır – Şəri qoruyur. 
Saflığa çağırır – Çirkabı qoruyur. 
Doğruya çağırır – Əyrini qoruyur. 
Ləyaqətə çağırır – Qəbahəti qoruyur. 
Munisliyə çağırır – Xəbisliyi qoruyur. 
Məhəbbətə  çağırır – Nifrəti qoruyur. 
Cəmiyyətə inanan aldanır. 

 
24. GÖZƏLLİK 

Gözəllik – Mütləqdən xəbər vermirsə – heçdir. 
Gözəllik – Ruhanilikdən xəbər vermirsə – heçdir. 
Gözəllik – Xeyirdən xəbər vermirsə – heçdir. 
Gözəllik – yalnız gözəllikdirsə – heçdir. 

 
25. İSTEHSALAT  XURAFATI 

Xudbinlik varsa – Dünya pisdir. 
Yırtıcılıq varsa – Dünya pisdir. 
Zülm varsa – Dünya pisdir. 
Yalan varsa – Dünya pisdir. 
Xudbinliyi İstehsalat yaratmır – İnsan yaradır. 
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Yırtıcılığı İstehsalat yaratmır – İnsan yaradır. 
Zülmü İstehsalat yaratmır – İnsan yaradır. 
Yalanı İstehsalat yaratmır – İnsan yaradır. 
Dünyanı dəyişmək üçün İnsanı dəyişmək lazımdır. 
Xudbinliyi İstehsalat öldürmür – İnsan öldürür. 
Yırtıcılığı İstehsalat öldürmür – İnsan öldürür. 
Zülmü İstehsalat öldürmür – İnsan öldürür. 
Yalanı İstehsalat öldürmür – İnsan öldürür. 
Dünyanın pisliyinə bais – İnsandır, İstehsalat deyil! 
Dünyanın yaxşılaşmasına səbəb –  
İnsandır, İstehsalat deyil! 
İstehsalat xurafatı İnsanı aldadır. 

 
26. İSTEHSALAT  FATALİZMİ 

İstehsalat – Bazis yaradır. 
İstehsalat – Üstqurum yaradır. 
İstehsalat – Formasiya yaradır. 
İstehsalat – Tərəqqi yaradır. 
İstehsalat – Əsarət yaradır. 
İstehsalat – Azadlıq yaradır. 
İstehsalat – Cəmiyyəti dəyişir. 
İstehsalat –  İnsanı dəyişir. 
İstehsalat –  Zəruri hakimdir. 
İstehsalat – Allahdır, İnsan – Bəndə! 
İnsanın taleyi İstehsalatın əlindədir. 
Yazıq İnsan! 

 
27. MİLLİ  MƏSƏLƏNİN  “HƏLLİ” 

Müstəqil olmağa haqqın var. 
Ancaq Müstəqil olma. 
Çünki bu Xəyanətdir! 
Ayrılmağa haqqın var. 
Ancaq ayrılma. 
Çünki bu Xəyanətdir! 
Milli mədəniyyətini inkişaf elətdir! 
Ancaq Sabah Milli mədəniyyət olmayacaq! 
Vahid bəşəri mədəniyyət yaranacaq! 
Milli dilini qoru! 
Ancaq Sabah Milli dil olmayacaq! 
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Vahid bəşəri dil yaranacaq! 
Millətlər çiçəklənsin! 
Ancaq Sabah millət olmayacaq! 
Vahid bəşəriyyət yaranacaq! 
“Müstəqil” olduğun üçün – müstəqil deyilsən! 
“Çiçəkləndiyin” üçün – Yox olursan! 
Misilsiz Sofistika! 

 
28. ÖLDÜRÜCÜ  MƏNTİQ 

Xüsusi pisdir – Ümumi yaxşıdır. 
Balaca pisdir – Yekə yaxşıdır. 
Müxtəlif pisdir – Vahid yaxşıdır. 
Təkcə pisdir – Cəm yaxşıdır. 
Xüsusi yaşamayacaq – Ümumi yaşayacaq. 
Balaca yaşamayacaq – Yekə yaşayacaq. 
Müxtəlif yaşamayacaq – Vahid yaşayacaq. 
Təkcə yaşamayacaq – Cəm yaşayacaq. 
Yaşayan – yaşamayacaq! 

 
29. “PROLETAR  HAKİMİYYƏTİ” 

Kapitalizmdə burjua izafi dəyəri mənimsəyir, fəhlə istismar olunur. 
Sosializmdə dövlət izafi dəyəri mənimsəyir, fəhlə istismar olunur. 
Kapitalizmdə burjua fəhlə əməyindən bəhrələnir, qazanc əldə edir, 

zənginləşir. 
Sosializmdə dövlət fəhlə əməyindən bəhrələnir, qazanc əldə edir, 

zənginləşir. 
Kapitalizmdə istehsalat vasitələrinə fəhlə sahib olmur, burjua sahib 

olur. 
Sosializmdə istehsalat vasitələrinə fəhlə sahib olmur, dövlət sahib 

olur. 
Kapitalizmdə mülkiyyəti yaradan mülkiyyətdən məhrum olur, 

mülkiyyət burjuaziyanın əlinə keçir. 
Sosializmdə mülkiyyəti yaradan mülkiyyətə yiyələnmir, mülkiyyət 

dövlətin əlinə keçir. 
Proletariat kapitalizmi devirir, ancaq “itirməli heç nəyi olmayan bir 

sinif” səviyyəsində qalır.  
Proletar inqilabı fəhlə sinfinin proletarlığını (total məhrumluğunu) 

aradan qaldırmır. 
Proletariat heç nə itirmədisə də, heç nə də qazanmadı. 
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30. KƏNDLİ  AQİBƏTİ 

Sosializmdən əvvəlki formasiyalarda kəndli adlanan xüsusi bir sinif 
var idi, həmin sinif torpağa, – istehsalat vasitələrinə malik idi. 

Sosializmdə kəndli bir sinif kimi ləğv olunur; torpaq, istehsalat 
vasitələri dövlətin əlinə keçir, kəndli–proletar vəziyyətinə düşür. 

Onun “itirilməli bir şeyi” qalmır. 
Kollektiv təsərrüfat – dövlət təsərrüfatıdır. 
Kəndli dövlətə işləyir və zəhmətinin yalnız bir hissəsini mənimsəyir. 
Kəndli təsərrüfatının gələcək inkişafı formal fərqi aradan qaldıracaq 

və Yeganə, Vahid, İctimai Dövlət mülkiyyəti tam bərqərar olacaq. 
Ancaq kəndli sinfinin yoxa çıxması və proletarlaşması göz önündədir. 
Sosializm kapitalizmin görə bilmədiyi işi gördü: kəndlini bir sinif 

kimi ləğv etdi, fəhləyə çevirdi. 
 

31. SOSİALİST  SİNİFLƏRİ 
Real Sosializmdə Üç Sinif mövcuddur: 
1) fəhlə sinfi, 2) idarəçilər sinfi, 3) ziyalılar sinfi. 
Sosializmdə Dövlət Mülkiyyəti hakimdir. 
Bu səbəbdən də Siniflərin hər üçü mülkiyyətdən məhrumdur. 
Fəhlə sinfi maddi nemətlər istehsal edir, idarəçilər sinfi cəmiyyəti 

idarə edir, ziyalı sinfi idarəçilərə xidmət edir. 
İdarəçilər sinfinin əhatə dairəsi genişdir: zavod, fabrik rəhbərlərindən, 

kolxoz sədrlərindən başlamış rayon, şəhər, respublika, ittifaq 
çinovniklərinə, partiya, sovet xadimlərinə, müəssisə başçılarına qədər. 

İdarəçilər maddi nemətlər yaratmır, maddi nemətlər yaradanları idarə 
edirlər. 

İdarəçilər mənəvi sərvətlər yaratmır, mənəvi sərvətlər yaradanları 
idarə edir, ideoloji proqram yaradır və həyata keçirirlər. 

Qanunları qoruyur, cəmiyyətə başçılıq edir və cəmiyyətdən ən çox 
bəhrələnirlər.  

Fəhlə Sinfi proletariatdan və kəndlidən ibarətdir. O, maddi nemətlər 
istehsal edir və onların ən cüzi hissəsini mənimsəyir. 

Ziyalı – İdarəçilərə tabe olur, dövlətə qulluq edir, cəmiyyətdən 
əhəmiyyətli dərəcədə bəhrələnir.  

Fəhlə əməyinin ən böyük bəhrəsi İdarəçilərə, orta bəhrəsi Ziyalılara, 
ən kiçik bəhrəsi Fəhləyə çatır.  
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32. DİALEKTİKA 
 (Antivarlıq) 

Ziddiyyət – Varlığın əsasıdır. 
Deməli, qeyri-ziddiyyət – Antivarlıqdır. 
Dəyişkənlik – Varlığın əsasıdır. 
Deməli, sabitlik – Antivarlıqdır. 
Əksliklərin mübarizəsi – Varlığın əsasıdır. 
Deməli, həmin mübarizə yoxdursa – Varlıq da yoxdur. 
Kəmiyyətin keyfiyyətə keçməsi – Varlığın əsasıdır. 
Deməli, həmin keçid yoxdursa – Varlıq da yoxdur. 
İnkarın İnkarı – Varlığın əsasıdır. 
Deməli, həmin İnkar yoxdursa – Varlıq da yoxdur. 
Deməli, Varlıq həm də anti-Varlıqdan ibarətdir. 
Çünki Varlıqda ziddiyyətlə bərabər – ahəngdarlıq da yaşayır, 

dəyişkənliklə bərabər – sabitlik də yaşayır və s. 
Dialektik yolla anti-Varlıq təsdiq olunur. 
 

33. TARİXİ  MATERİALİZM 
(Sosioloji əsatir) 

İnsanın taleyi Allahlardan yox, İstehsalatdan asılıdır. 
İstehsal qüvvələriylə istehsal münasibətləri arasında münaqişə 

yarananda insanlar arasında döyüş başlayır. 
İstehsal qüvvələriylə istehsal münasibətləri arasında dinclik 

yarananda insanlar arasında əmin-amanlıq bərqərar olur. 
İnsan elə bilir ki, öz ağlıyla iş görür, əslində isə istehsalatın hökmünü 

icra edir. 
İnsan elə bilir ki, tarix meydanında at sürür, əslində isə istehsalat 

tərəfindən oynadılır. 
İnqilab baş verir – İstehsalatın əməlidir. 
Ədalət uğrunda vuruşma gedir – İstehsalatın əməlidir. 
Dirçəliş uğrunda vuruşma gedir – İstehsalatın əməlidir. 
Ruhanilik uğrunda vuruşma gedir – İstehsalatın əməlidir. 
Həqiqət uğrunda vuruşma gedir – İstehsalatın əməlidir. 
Tarixi materializm peyda olunca – insan özünü aldadırdı. 
İstehsalata aid olanı özünə aid edirdi. 
İstehsalatdan asılı olduğu halda istehsalatı özündən asılı sayırdı. 
Sərbəstliyə can atırdı, tarixin təkərini geri döndərməyə çalışırdı. 
Unudurdu ki, onun Dünəni də, Bugünü də, Sabahı da 

İstehsalatdan asılıdır. 
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Unudurdu ki, İnsanı İnsan eləyən İstehsalatdır. 
Unudurdu ki, özü İstehsal qüvvələrinin ünsürü kimi İstehsalata 

daxildir. 
Unudurdu ki, aqibəti İstehsalatın əlindədir. 
Unudurdu ki, Nicat – İstehsalatdadır. 
Unudurdu ki, İstehsalata təhkim olunmuşdur. 
 

34. ELMİ  KOMMUNİZM 
      (Elmləşən utopiya) 

İctimailəşən Əmək – Ümumiləşən Mülkiyyət tələb edir. 
Bu, İstehsalatın Qanunudur. 
Həmin Qanunu Fəhlə Sinfi icra edir. 
Çünki onun müqəddəratı, nicatı ümumiləşən Mülkiyyətdən asılıdır. 
Xüsusi Mülkiyyət proletariatı məhvə doğru aparır.  
Əvvəlkilər kommunizmi cəmiyyətə tətbiq edirdilər. Marksistlər kom-

munizmi istehsalatın inkişafında gördülər. 
Buna görə də əvvəlkilər utopik kommunist çağırıldılar. 
Marksistlər isə elmi kommunist sayıldılar. 

 
35. FƏHLƏ  QİSMƏTİ 

Fəhlə kapitalizmi məhv etdi, ancaq özünü istismardan qurtara bilmədi. 
İctimai Mülkiyyət yaratdı, ancaq özünü əmtəə aqibətindən qurtara 
bilmədi. 
Proletar dövləti yaratdı, ancaq özünü rəiyyət iqbalından qurtara bilmədi. 

Cəmiyyət dəyişdi, ancaq fəhlə qisməti dəyişmədi. 
 

36. MARKSİZM 
Feyerbaxdan kommunizm çıxartdı. 
Hegeldən kommunizm çıxartdı. 
Adam Smitdən kommunizm çıxartdı. 
Utopiyanı elmləşdirdi. 

 
37. ƏMƏLİYYAT 

Fəlsəfəni materializmlə eyniləşdirdilər. 
Sonra dedilər ki, “gələcəkdə fəlsəfəyə ehtiyac qalmayacaq!” 
“Elm fəlsəfəni əvəz edəcək!” 
Fəlsəfəni elmləşdirdilər və elm vasitəsiylə ləğv etməyə çalışdılar. 
İnsanı Fəlsəfəsizlik bəxtiyarlığına səslədilər. 
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38. EHKAM  İNAMSIZLIĞI 
Deyirlər ki, cəmiyyətin inkişafı İdeyalardan yox, İstehsalatdan asılıdır.  
Bəs İdeyaların (İdrakiliyin, Mənəviliyin, İradəliyin) İstehsalata təsiri 

yoxdurmu? 
İnsan – İnsan olsaydı, quldarlıq istismarı olardımı? 

 Feodal istismarı olardımı? 
 Kapitalist istismarı olardımı? 
 Dövlət istismarı olardımı? 

Deyirlər ki, İnsani münasibətlər iqtisadi münasibətlərdən asılıdır. 
Bəs iqtisadi münasibətlər insani (iqtisadiyyatdan kənar) 

münasibətlərdən asılı deyilmi? 
İnsan – İnsan olsaydı, quldarlıq qələbə çalardımı? 

Feodalizm qələbə çalardımı? 
Kapitalizm qələbə çalardımı? 
Dövlət Mütləqiyyəti qələbə çalardımı? 

Deyirlər ki, İnsanın dəyişilməsi son nəticədə istehsalatın 
dəyişməsindən asılıdır. 

Bəs istehsalatın dəyişilməsi İnsandan asılı deyilmi? 
Fatehlik Ehtirası olmasaydı – Quldarlıq yaşardımı? 
Ağalıq Ehtirası olmasaydı – Feodalizm yaşardımı? 
Dəllallıq Ehtirası olmasaydı – Kapitalizm yaşardımı? 
Müstəbidlik Ehtirası olmasaydı – Dövlət Mütləqiyyəti yaşardımı? 
Fatehlik Ehtirası Quldarlıqdan əvvəl yaranmadımı? 
Ağalıq Ehtirası Feodalizmdən əvvəl yaranmadımı? 
Dəllallıq Ehtirası Kapitalizmdən əvvəl yaranmadımı? 
Müstəbidlik Ehtirası Mütləqiyyətdən əvvəl yaranmadımı? 
Deməli, əslində Quldarlıq – Fatehlik ehtirasından yarandı. 
Deməli, əslində Feodalizm – Ağalıq ehtirasından yarandı. 
Deməli, əslində Kapitalizm – Dəllallıq ehtirasından yarandı. 
Deməli, əslində Mütləqiyyət – Müstəbidlik ehtirasından yarandı. 
Deyirlər ki, İnsanın Heyvandan Fərqi – maddi nemətlər 

istehsalındadır. 
Bu o deməkdir ki, İnsanla heyvan arasında mühüm fərq yoxdur. Hər 

ikisində həyatın əsası – maddi ehtiyacların ödənilməsiylə səciyyələnir. 
Deməli, İnsan – istehsalçı heyvandır. 
Deyirlər ki, İnsan – son nəticədə istehsalatla müəyyən olunan 

ictimai münasibətlərin məcmusudur. 
Bəs ictimai münasibətləri kim yaradır? 
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Dünyanı ayağı üstə qoymaq iddiasında olan “Qabaqcıl” Ehkam 
əslində Dünyanı baş-ayaq salır.  

İqtisadiyyata sonsuz İnam – İnsana ardıcıl İnamsızlıq yaradır. 
 

39. NİSBİLİK 
 

                     I. Mütləqdən  kiçik 
“İnsanlar fərəhli deyil, fərəhli yalnız Allahlardır!” (Homer). Yəni nisbidə 

fərəh yoxdur, fərəh yalnız Mütləqdədir. 
“İnsan müdrik deyil, müdrik yalnız Allahdır!” (Sokrat). Yəni nisbidə 

müdriklik yoxdur, müdriklik yalnız Mütləqdədir. 
 

II. Düşmənçilik 
İnsan – təbiətlə düşmənçilik edir. 
Heyvanatla düşmənçilik edir. 
Başqa İnsanla düşmənçilik edir. 
Özüylə düşmənçilik edir. 
Bu dəhşətli düşmənçilik İnsanı Yer üzündən silə bilər. 
 

III. Yeni  həyat 
Ay nağılı vardı.  
Dağ nağılı vardı.  
Çay nağılı vardı.  
Çöl nağılı vardı.  
Qeyrət nağılı vardı.  
Məhəbbət nağılı vardı.  
Dostluq nağılı vardı.  
Nağıl bitdi... 
Ay itdi. 
Dağ itdi. 
Çay itdi. 
Çöl itdi. 
Qeyrət itdi. 
Məhəbbət itdi. 
Dostluq itdi... 
 
IV. Adamların  Yaxşısı 
Heyvanlıqda qala bilmir. 
İnsan ola bilmir. Ölə bilmir. 
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V. Təmizlik 
Evi çirkabdan təmizlədilər. 
Evdə heç nə qalmadı. 

 
VI. İnsanlığa  yaraşmayan 

Erkəklik Kişiyə yaraşmır. 
Dişilik Qadına yaraşmır. 
Erkəksiz Həyat Yoxdur! 
Dişisiz Həyat Yoxdur! 
Həyat İnsana yaraşmır! 

 
VII. Həyata sığmayan 

Həyat məktəbini bitirdim. 
Amala atıldım. 
Həyat kitabını oxuyub qurtardım. 
Ömür kitabını yazmağa başladım. 

 
VIII. Naşılıq 

“Əzizlənib!” – dedilər, “Zəncirlənib” – demədilər. 
“Dağa qalxıb!” – dedilər, “Quyuya düşüb” – demədilər. 
“Seçilib!” – dedilər, “Kiçilib” – demədilər. 

*** 
“Dişinə qədər silahlanıb!” – deyirlər. 
“Dişsizdir!” – deyirəm. 
“Xalqı arxasınca aparır!” – deyirlər. 
“Xalqsızdır!” – deyirəm. 
“Bəşəri lərzəyə salıb!” – deyirlər. 
“Bəşərsizdir!” – deyirəm. 

*** 
“Silahsızsan!” – deyirlər. 
“İnsanlıyam!” – deyirəm. 
“Təksən!” – deyirlər. 
“İnamlıyam!” – deyirəm. 

 
IX. Var  olmayan 

Demirəm ki, Pünhanlıq – Ləyaqətdir. 
Deyirəm ki, Aşkarlıq – Ləyaqət yaratmadı. 
Demirəm ki, Kapitalizm – Səadətdir. 
Deyirəm ki, Sosializm – Səadət yaratmadı. 
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Demirəm ki, Monarxiya – Ədalətdir. 
Deyirəm ki, Anarxiya – Ədalət yaratmadı. 
Demirəm ki, Cəmiyyət dəyişmədi. 
Deyirəm ki, Aqibət dəyişmədi. 

*** 
Elə bağırdılar ki, Ağlın qulağı batdı, həqiqəti eşitmədi. 
Elə çağırdılar ki, Quyuya düşdülər – bilmədilər. 
Elə sevindilər ki, Fəryadları ərşə qalxdı. 
Elə sevildilər ki, nifrətləri dünyanı tutdu. 
Elə çimdilər ki, ruhları çirkaba qərq oldu. 

 
40. AZƏRBAYCAN  DƏRDİ 

“Azərbaycanlılar”dan utanmayan – Azərbaycanla fəxr etməz! 
“Azərbaycanlılar”dan iyrənməyən – Azərbaycanla fəxr etməz! 
“Azərbaycanlılar”ı lənətləndirməyən – Azərbaycanı qiymətləndirməz! 

 
*** 

Çünki “azərbaycanlılar” – Azərbaycan yaratmadılar. 
Çünki “azərbaycanlılar” – Azərbaycan yaratmaq istəmədilər. 
Çünki “azərbaycanlılar” – Azərbaycan yaratmağı bacarmadılar. 

 
*** 

Namərdliyə dözdülər – Mərdliyə dözmədilər. 
Alçaqlığa dözdülər – Ucalığa dözmədilər. 
Mütiliyə dözdülər – Məğrurluğa dözmədilər. 
“Babəkim Var!” – dedilər. Özləri Yox oldular.  
“Nəsimim Var!” – dedilər. Özləri Yox oldular.  
“Füzulim Var!” – dedilər. Özləri Yox oldular.  
Çünki Hünərdən qaçdılar. 
Çünki Əzabdan qaçdılar. 
Çünki Kədərdən qaçdılar. 
Süründülər – öyündülər. 
Sürüldülər – sevindilər. 
 
“Azərbaycanlılar”dan utanmayan – azərbaycanlı sayılmaz! 
“Azərbaycanlılar”dan iyrənməyən – azərbaycanlı sayılmaz! 
“Azərbaycanlılar”ı lənətləndirməyən – azərbaycanlı sayılmaz! 
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*** 
Əksilirlər – ölmürlər. 
Kiçilirlər – ölmürlər. 
Çünki yaşamırlar. 
Yaşamayan ölməz! 

*** 
Azərbaycan “azərbaycanlılar”a bənzəmədiyi dərəcədə böyükdür. 
Azərbaycan “azərbaycanlılar”a bənzəmədiyi dərəcədə yüksəkdir. 
Azərbaycan “azərbaycanlılar”a bənzəmədiyi dərəcədə ləyaqətlidir. 

*** 
Azərbaycanı aldatmayan “azərbaycanlı”ya rast gəlmədim. 
Azərbaycanı satmayan “azərbaycanlı”ya rast gəlmədim. 
 

Ən böyük yağım – “həmdəmim!” 
Ən böyük oğrum – “keşikçim!” 
Ən böyük xainim – “yaxınım!” 

 
Azərbaycanda “azərbaycanlılar” təhlükəsi yaranıb! 
Azərbaycanı “azərbaycanlılardan” qorumaq gərək! 
                                                     *** 
Yenidən şumlamaq lazımdır Azərbaycanı! 
Yenidən toxum səpmək lazımdır Azərbaycanda! 
İnsan becərmək lazımdır Azərbaycanda! 
“Azərbaycanlılar”dan xilas etmək lazımdır Azərbaycanı: 
Babəkləşdirmək! 
Nəsimiləşdirmək! 
Füzuliləşdirmək! 
 

41. İDEAL 
İnamlı İnsan. 
İdraklı İnsan. 
Əxlaqlı İnsan. 
Torpaqlı Kəndli. 
Fabrikli Fəhlə. 
Azad Şəxsiyyət. 
Müstəqil Vətən. 
Ləyaqətli Şərq. 
Ləyaqətli Bəşər. 
Ruhani Cəmiyyət. 
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42. SİYASƏT YALANI 
 

I. Əxlaqdan  keçən 
Ölkələr, xalqlar, təbəqələr arasında münasibətdə İnsaniyyət itir. 
Siyasət Əxlaqdan keçir. 
Riyaya söykənir – Həyalı görünür. 
Qətlə çatdırır – Xilaskar görünür. 
Yalana tapınır – Doğruçu görünür. 
Zalımdır – Adil görünür. 
Qəsbkardır – Hami görünür. 
Yırtıcıdır – Məsum görünür. 
Yaddır – Doğma görünür. 
Bulanıqdır – Saf görünür. 
Məkrlidir – Şəfqətli görünür. 
Nifaq salandır – Barışdıran görünür. 
Xaindir – Sadiq görünür. 
Sünidir – Təbii görünür. 
Minsifətlidir – Birsifətli görünür. 
 
Siyasət – Həqiqətdən keçir. 

Mərhəmətdən keçir. 
Məhəbbətdən keçir. 
Sədaqətdən keçir. 
Vicdandan keçir. 
Müqəddəslikdən keçir. 
Ləyaqətdən keçir. 
İnamdan keçir. 

 
Siyasətdə Həqiqət məsxərəyə qoyulur – Yalana tapşırılır. 

Mərhəmət məsxərəyə qoyulur – Nifrətə tapşırılır. 
Məhəbbət məsxərəyə qoyulur – Şəhvətə tapşırılır. 
Sədaqət məsxərəyə qoyulur – Xəyanətə tapşırılır. 
Vicdan məsxərəyə qoyulur – Günaha tapşırılır. 
Müqəddəslik məsxərəyə qoyulur – Çirkaba tapşırılır. 
Ləyaqət məsxərəyə qoyulur – Qəbahətə tapşırılır. 
İnam məsxərəyə qoyulur – Şübhəyə tapşırılır. 

 
Siyasətdə Yalan – Həqiqət biçimində üzə çıxır. 

Qəddarlıq – Mərhəmət biçimində üzə çıxır. 
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Nifrət – Məhəbbət biçimində üzə çıxır. 
Xəyanət – Sədaqət biçimində üzə çıxır. 
Günah – Vicdan biçimində üzə çıxır. 
Çirkab – Müqəddəslik biçimində üzə çıxır. 
Qəbahət – Ləyaqət biçimində üzə çıxır. 
Şübhə – İnam biçimində üzə çıxır. 

 
Siyasət – aldadır. 

Siyasətdə Yalan qələbə çalır; bu səbəbdən də o, Yalançı qələbə olur. 
Siyasət – əxlaqdan artıq sayılır; bu səbəbdən də o, İnsaniyyətdən 

əskik olur. 
 

II. Təmənnalı 
Siyasətdə dövlət dövlətdən, ölkə ölkədən, təbəqə təbəqədən qazanc 

arayır. 
Ancaq özünü təmənnasız göstərməyə çalışır. 
Təmənnasız köməkdən danışırlar – ancaq qazanc ələ gətirirlər. 
“Bəşəriyyətin səadəti naminə” – bir dövlət digər dövləti, bir ölkə digər 

ölkəni, bir təbəqə digər təbəqəni öz mənafe vasitəsinə çevirir, lakin 
həmin dövlətin, həmin ölkənin, həmin təbəqənin havadarı kimi 
görünmək istəyir. 

Hansı “kiçik bir xalqısa hansı böyük bir yırtıcınınsa” pəncəsindən 
qurtarırlar. Hansı gerilik, vəhşilik, ətalət nişanəsi olan bir ölkənisə tərəq-
qiyə calayırlar. Hansı “məzlum bir təbəqənisə” “zülm işgəncəsindən” 
qurtarırlar, “insansevərlik naminə” az qala “özlərindən keçirlər”, 
“fədakarlıq nümunəsi” göstərirlər, “təmənnasızlıq zirvəsinə” yüksəlirlər. 
“Balaca xalq”, “məzlum təbəqə” müstəqillik əlaməti göstərəndə “həmin 
xalqın, təbəqənin bəxtiyarlığı üçün” təmənnasız şəkildə “fəlakətli 
sərbəstliyə” son qoyulur və “balaca xalq”, “məzlum təbəqə” bu 
müqəddəs əmələ öz minnətdarlığını bildirməli olur. 

Bəşəriyyətə “yeganə düzgün yol” göstərən İdeologiya, Ehkam, 
Cərəyan, Təriqət və s. naminə bir ölkə, dövlət, təbəqə başqa ölkələri, 
dövlətləri, təbəqələri “öz ətrafında sıx birləşdirir” və bununla da onlara 
“misilsiz xidmət göstərir”, həmin birlikdən ayrılmağa çalışan nankorları 
“onların xeyrinə” cəzalandırır. 

Güclü rəqibi məhv etmək üçün onun himayəsində olan gücsüz milləti 
rəqibə qarşı çevirir və sonralar “ilanın ağzından xilas etmək 
təmənnasızlığını” onun başına çırpırlar. 
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Xalqı, ölkəni, təbəqəni zəbt etmək üçün həqiqət, ədalət, ülviyyət 
elanından yapışır, “ilahi amal uğrunda döyüş müqəddəsliyinə” 
söykənirlər. 

Ölkələrinin ərazisini genişləndirirlər, özgə xalqları, dövlətləri Yer 
üzündən silirlər, yaxud doğma yuvalarından didərgin salırlar və bunu 
“tarixi tərəqqinin labüd tələbi” kimi qələmə verirlər. 

Dünyanı öz aralarında bölürlər, bir-biriylə savaşırlar, ancaq bu savaşı 
“tarixi ictimai zəruriyyətin ifadəsi” kimi qələmə verirlər.  

Hakimiyyət uğrunda amansız, yırtıcı, əxlaqsız mübarizəni tərəqqi 
uğrunda döyüş kimi təqdim edirlər. 

Şöhrətpərəstliyi, rəyasətpərəstliyi insanpərəstlik kimi nümayiş 
etdirirlər. 

Özlərinə xidmət edirlər – xalqa xidmət edən bilinirlər. 
Siyasət – Təmənnanın Təmənnasızlıq biçimində ifadəsidir. 
Bu səbəbdən də o, hədsiz dərəcədə süni bir hadisədir. 
Təmənnasızlıqla Təmənna bir yerə sığmaz! 
 

 
III. Xudbin 

Siyasətdə bir xalq özünü başqa xalq vasitəsiylə təsdiq edir. 
Bir ölkə özünü başqa ölkə vasitəsiylə təsdiq edir. 
Bir təbəqə özünü başqa təbəqə vasitəsiylə təsdiq edir. 
Siyasətdə xudbinlik qələbə çalır. 
Ancaq o gizlədilir; bununla da qəbahət artır.  
Başqa xalq təsdiq olunmur, əslində təslim olur; – ancaq təsdiq olunan 

sayılır. 
Başqa ölkə təsdiq olunmur, əslində təslim olur; – ancaq təsdiq olunan 

sayılır. 
Başqa təbəqə təsdiq olunmur, əslində təslim olur; – ancaq təsdiq 

olunan sayılır. 
Siyasətdə ölkələr, xalqlar, təbəqələr arasında əsil Dostluq olmur, 

çünki Dostluqda hər iki tərəf – Məqsəd sayılmalıdır. 
Siyasətdə bir tərəfin Ləyaqəti, Özümlüyü başqası tərəfindən 

mənimsənilir. 
Siyasətdə ölkələr, xalqlar, təbəqələr arasında əsil İnam olmur; çünki 

Ləyaqəti Mənimsənilən tərəfin Ləyaqəti Mənimsəyən tərəfə İnamı 
olmaz. 

Siyasətdə ölkələr, xalqlar, təbəqələr arasında əsil birlik olmur. Çünki 
əsil Birlik – Ləyaqət bərabərliyi tələb edir. 
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Siyasətdə Ləyaqət bərabərliyi yoxdur. 
Bu səbəbdən də Siyasət labüd şəkildə böyük Yalan yaradır. 
Vasitəyə çevrilən xalq, ölkə, təbəqə – özünü məqsədə çevrilən xalq, 

ölkə, təbəqə kimi qələmə verir. 
Bunu ondan düşdüyü vəziyyət tələb edir: o, özünü aldatmalı və bu 

aldanış vasitəsiylə özünə qarşı hörməti qorumalıdır. 
Məqsəd səviyyəli ölkə, xalq, təbəqə – başqa ölkəni, xalqı, təbəqəni 

vasitə əsarətində saxlamaq üçün həminYalana arxalanır. 
Hər iki tərəf Yalanı görür, ancaq onu pərdələməyə çalışır. 
Dost olmayanların “dostluğu” yaranır. 
İnamsızların “inamı” yaranır. 
Bir olmayanların “birliyi” yaranır. 
Hər iki tərəfdə xudbinlik hökm sürür. 
Məqsəd tərəf – Özündən başqa heç kəsi görmür, çünki o biri tərəf 

ona xidmət edir, onun üçün mövcud olur. 
Vasitə tərəf də – əslində Özündən başqa heç kəsi görmür, çünki 

özünü vasitəlikdə hifz etməyə çalışır. 
Bu səbəbdən də hər iki tərəfin bir-birinə müdhiş yadlığı törəyir. Fəqət 

həmin yadlıq gizlədilir və bununla da amansız bir gücə çevrilir. 
Dəhşətli düşmənçilik yaranır. 
Dəhşətli şübhə yaranır. 
Dəhşətli ayrılıq yaranır. 
Xudbinlik gizli qalmır, aşkara çıxır, süni sütunlar qırılır, özülsüz bina 

uçub tökülür. 
 

IV. Ağalıq 
Siyasətdə “Ali İrq”, “Böyük Xalq”, “Yüksək Təbəqə”, “Hakim İdrak” və 

“Hakim Din” Ağalaşır. 
İrqi Ağalıqda bir İrq dünyanın Sahibi olmaq istəyir, başqa irqlərin 

aqibətini öz İradəsinə tabe edir. 
Milli Ağalıqda bir Millət dünyanın Sahibi olmaq istəyir, başqa 

millətlərin aqibətini öz İradəsinə tabe edir. 
İctimai Ağalıqda bir Təbəqə dünyanın Sahibi olmaq istəyir, başqa 

təbəqələrin aqibətini öz İradəsinə tabe edir. 
İdraki Ağalıqda bir İdeologiya dünyanın Sahibi olmaq istəyir,  

bəşərin aqibətini öz İradəsinə tabe edir. 
Mənəvi Ağalıqda bir Din dünyanın Sahibi olmaq istəyir, bəşərin 

aqibətini öz İradəsinə tabe edir. 
Siyasət – ən bariz Ağalığı belə, pərdələməyə cəhd göstərir. 
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O, İrqi Ağalıqdan danışmır, İrqi üstünlüklərdən danışır və bununla da 
İrqlərə hakim olur. 

O, Milli Ağalıqdan danışmır, Milli məhəbbətdən, səxavətdən, 
həmdəmlikdən, həmrəylikdən danışır və bununla da Millətlərə hakim 
olur. 

O, Təbəqə Ağalığından  danışmır, Təbəqə məziyyətindən, qüdrə-
tindən, fərasətindən danışır və beləliklə də Təbəqələrə hakim olur. 

O, İdraki Ağalıqdan danışmır, İdraki Ləyaqətdən, Həqiqətdən, 
Qabiliyyətdən danışır və beləliklə də Ağıllara hakim olur. 

O, Mənəvi Ağalıqdan danışmır, Mənəvi yüksəklikdən, saflıqdan, 
qeyrətdən danışır və beləliklə Mənəviyyata hakim olur.  

Siyasət Qılınca əl atanda belə, ölkələri tar-mar qoyanda belə, 
qan dənizi yaradanda belə, insanpərvərlikdən, vicdanpərəstlikdən 
danışır. 

Siyasətdə Ağalıq sözü çox az işlənir, ancaq Siyasət anlayışı ən 
çox Ağalıq sözüylə həmahəngdir. 

Siyasət Ağa demir – Dayaq deyir, Qardaş deyir, Müttəfiq deyir, 
Müəllim deyir, Hami deyir. 

İrqçi deyir ki, mən dünyaya hakim olmasam – dünya dağılar. 
Hakim Millət deyir ki, mənsiz dünya yox olar. 
Dünyanın mənafeyi üçün mən dünyaya Sahib olmalıyam. 
Hakim Təbəqə deyir ki, mənsiz dünya səfalətə qərq olar. Dünyanın 

xatirinə dünyaya Sahib olmalıyam. 
Ehkam deyir ki, məndən kənarda həqiqət yoxdur, dünyanın xeyiri 

üçün mən ona Sahib olmalıyam. 
Din deyir ki, məndən kənarda Mənəviyyat, İnsaniyyət yoxdur, bu 

səbəbdən də dünyaya Sahib olmalıyam.  
Siyasət Ağalıq niyyətini gizlətməyə çalışır, ancaq axıra qədər buna 

nail ola bilmir.  
Yalan üzə çıxır, Ağalığın sifəti görünür, xilqəti bilinir. 
 

V. Köləlik 
Siyasətdə “Aşağı İrq”, “Balaca Xalq”, Rəiyyət, Müstəqil İdrak, Fərdi 

Mənəviyyat kölələşir. 
Aşağı İrqə deyirlər ki, sənin müstəqil mövcudluğun qeyri-

mümkündür; çünki ağlın, mənəviyyatın, iradən naqisdir, sən bizim 
hakimliyimizi qəbul eləməlisən, himayəmizdə yaşamalısan, 
qəyyumluğumuzdan bəhrələnməlisən və bunu ali bəxtiyarlıq 
saymalısan! 
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Bizə – “Yüksək İrqin” nümayəndələrinə məhəbbətin, sədaqətin hədsiz 
olmalıdır, çünki çiynimizdə sənin yükünü daşıyırıq. Ölkənin maddi 
sərvətlərinə yiyələniriksə, bunu təbii və zəruri say, çünki sənin onları 
mənimsəmək qüdrətin yoxdur. 

Mədəniyyətini də bizə uyğunlaşdır, çünki yeganə qabaqcıl, müasir, 
zəngin mədəniyyət bizimkidir. 

Taleyini bizə tapşır – səni ağ günə çıxaracağıq. 
Özünə tapşırma – fəlakətə düçar olarsan! 
“Balaca xalqa” deyirlər ki, aqibətinin son məqamına qədər bizdən – 

“böyük xalqdan” ayrılma, havadarlığımızdan imtina etmə – uçuruma 
düşərsən. 

Səndə Var olan – Bizik. 
Bizdən Kənarda – Yoxsan! 
Özünə Sahib olan kimi – Yox olacaqsan! 
Müstəqil siyasi mövcudluq eşqinə düşmə! 
İqtisadiyyatın bizə tabe olmalıdır, çünki o, yalnız bizim sayəmizdə 

inkişaf edə bilər.  
Mədəniyyətinə biz istiqamət verməliyik, çünki o, yalnız bizim 

sayəmizdə inkişaf edə bilər. Yalnız bizimlə tərəqqiyə çata bilərsən! 
Bizdən ayrılan kimi başı aşağı ətalətə yuvarlanacaqsan! 
Özünü bizdə tap – özün olarsan! 
Özünü özündə tapma – itirərsən! 
Tarixi meydanda at oynatmaq iddiasına düşmə! 
Həmin meydanda mən sənin yerinə də at sürürəm. 
Tarix – böyük xalqların səhnəsidir. 
Mənimlə bağlandığın üçün, mənim tarixi fəaliyyətimə yaradığın üçün 

qürrələn, fərəhlən!  
Mənim tarixi yaradıcılığıma xidmət etdiyin üçün özünü xoşbəxt say! 
Sənin tarixi xidmətin bundan ibarətdir! 
Müstəqil tarixi fəaliyyət xülyasına uyma! 
Tapdanarsan, sürünərsən, sürülərsən! 
Müstəqiləbənzərlik aqibətiylə kifayətlən! 
Özünü inandır ki, müstəqilsən! 
Özünü məndə inkar et – bu sənin ən böyük özünütəsdiqindir! 
Rəiyyətə deyirlər ki, Yuxarı təbəqəyə xidmət etmək – ən böyük 

ləyaqətdir, çünki rəiyyət bu xidmətdə öz ali mənafeyini qoruyur. 
Həmin xidmətdən əl çəkmək – özünə xəyanət etməkdir. 
Çünki hakimlik üçün “Yuxarı təbəqə” yararlıdır; o daha səriştəli, daha 

qabil, daha səviyyəlidir. 
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Rəiyyətin özünə hakimlik eləməsi fəlakət törədərdi. Bu səbəbdən də 
xidmət, tabeçilik aqibətindən kənara çıxmaq – rəiyyəti uçuruma 
sürükləyər. 

Özünə sahib olan rəiyyət – özünü itirər. 
Təbii aqibətlə barışmaq – zəruridir, Yuxarı Təbəqəyə ehtiram 

bəsləmək – mərifət əlamətidir.  
Yuxarı Təbəqə sənin hakimindir, çünki o səni səndən yaxşı təsdiq 

edir. Müstəqilliyini itirirsən – ancaq əsarətindən faydalanırsan. 
Azad İdraka deyirlər ki, sən naşı, günahkar və miskinsən, insanı 

yolundan çıxaransan, özündən əl çəkməli, Ehkama tapınmalısan, onun 
hakimliyini qəbul etməlisən! 

Müstəqilliyini itirən kimi həqiqəti tapacaqsan! 
Azadlığın – əsarətindir! 
Özündən ayrılmağın – özünə çatmağındır! 
Fərdi Mənəviyyata deyirlər ki, ümumi hakim Mənəviyyatdan başqa 

Mənəviyyat yoxdur. 
Hamının qəbul etdiyi Dini Qanunlara baş əyməli, tabe olmalısan! 
“Özünə məxsus olan – heç kəsə məxsus olmur”. 
“Hamıdan fərqlənən – özünə bənzəmir”. 
“Fərdiyyət – əslində mənəvi məhrumiyyətdir.” 
“Bu məhrumiyyətdən xilas olmaq – ruhani bəxtiyarlıqdır”. 
Siyasət təsir edir, təzyiq göstərir, Zora əl atır, kölələşdirir. 
Ancaq köləliyi əbədiləşdirə bilmir. 
 

VI. Fatehlik 
Siyasət – Dünyanı fəth edəndə belə, fədakar görünməyə çalışır. 
Siyasət – fatehlikdən danışmır, fatehlik edir. 
“Fateh yardımı” yaranır. 
“Fateh xeyirxahlığı” yaranır. 
“Fateh sədəqəsi” yaranır. 
“Fateh səadəti” yaranır. 
Fatehlik – çağırılır, dəvət olunur, bəslənir. O, fəth olunan ölkələrdə öz 

ardıcıllarını, carçılarını, silahdaşlarını yaradır. 
“Vətənin müqəddəratı naminə” Vətən fəth olunur. 
“Vətənin tərəqqisi naminə” Vətən fəth olunur. 
“Vətənin gələcəyi naminə” Vətən fəth olunur. 
Fatehlik – Xəyanət əhvalı yaradır. 
“Sənin nicatın səndən uzaqlardadır!” – deyirlər. 
“Fatehsiz yaşaya bilməzsən!” – deyirlər. 
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“Fəth olunmaqdan böyük qeyrət yoxdur!” – deyirlər. 
“Fəth olunmaq – ali aqibətdir!” – deyirlər. 
“Fəth olunmaq – tarixi zərurətdir!” – deyirlər. 
Fateh İdrakı zəbt edə bilmir, zindana salır, ağılları hakim idrakla 

zəncirləyir. 
Fateh İnamı zəbt edə bilmir, zindana salır, ürəkləri hakim inamla 

zəncirləyir. 
Fateh Əxlaqı zəbt edə bilmir, zindana salır, mənəviyyatı hakim 

əxlaqla zəncirləyir. 
Fateh İradəni zəbt edə bilmir, zindana salır, iradələri Zorla 

zəncirləyir. 
Etiqad Fatehliyini – İnam tərəqqisi adlandırırlar. 
İdrak Fatehliyini – Əqli tərəqqi adlandırırlar. 
Əxlaq Fatehliyini – Mənəvi tərəqqi adlandırırlar. 
Zoru – İradə tərəqqisi adlandırırlar. 
Fatehlik alqışlanır. 

 
Siyasət – möhtəşəm Yalan yaradır. 
Siyasət – xalqları möhtəşəm Yalan qaranlığına bürüyür. 
Həqiqət Günəşi doğanda zülmət çəkilir, xülya itir, fatehliyin qanlı 

pəncəsi göz önündə canlanır. 
 

VII. Zor 
Siyasət Zora arxalanır, ancaq özünü könüllü niyyət tərcümanı kimi 

təqdim edir. 
Siyasət balaca xalqları böyük xalqlara “könüllü surətdə” calayır, 

insanları “bu Günəş kimi həqiqətə” inandırmağa çalışır. 
Siyasət kiçik ölkələri böyük ölkələrə “könüllü surətdə” birləşdirir, 

insanları “bu Günəş kimi həqiqətə” inandırmağa çalışır. 
Siyasət xalqları “Ümumtarixi”, “Həqiqi”, “Yeganə”, “Vahid” İdeoloji 

Ehkama “könüllü surətdə” tabe edir, insanları “bu Günəş kimi həqiqətə” 
inandırmağa çalışır. 

Siyasət xalqları “ümumbəşəri” Dini Kəlamlara “könüllü surətdə” tabe 
edir, insanları “bu Günəş kimi həqiqətə” inandırmağa çalışır. 

Siyasət Qılınca əl atanda belə, “könüllülük” Yalanından əl çəkmir. 
Qılıncı xalqlara qarşı yox, əsil insanlara qarşı yox, asilərə, azğınlara, 

yolunu azanlara qarşı (könüllülərin xeyrinə) çevirməsindən danışır. 
Zor – Mənəvi Zor biçimində özünü Zor saymır, İqtisadi Zor 

biçimində özünü Zor saymır. 
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Zor ictimai qanunlardan, xəlqi vəhdətdən, dövlət imtiyazından danışır, 
özünün qatil, cəllad xislətindən danışmır; zəruriyyətdən danışır – bəd 
niyyətdən danışmır. 

Zor sübut eləmək istəyir ki, o, ən böyük ədalətdir, səmimiyyətdir, 
səxavətdir. 

Zor sübut eləmək istəyir ki, o, həmişə keşikçidir – quldur deyil! 
Zor sübut eləmək istəyir ki, o, Zor deyil. 
“Zora əyilənlər – vüqarlı görünürlər!” 
Zor buna nail olmaq istəyir, ancaq ola bilmir. 
Çünki insanlar Zora əyilsələr də, həm də Zoru əyirlər. 
 

VIII. Hərcayilik 
Siyasətin qazandığı nə varsa – ölümə məhkumdur. 
“Möhtəşəm”, “Əbədi”, “Sonsuz” Hakimiyyət Tarix, Zaman, Ədalət 

tərəfindən rədd edilir, Yer üzündən silinir. 
“Möhtəşəm”, “Əbədi”, “Sonsuz” Ümumdünyəvi Səltənət Tarix, 

Zaman, Ədalət tərəfindən rədd edilir, məhv edilir, Yer üzündən silinir. 
“Möhtəşəm”, “Əbədi”, “Sonsuz” Ümumdünyəvi Siyasi Qüdrət Tarix, 

Zaman, Ədalət tərəfindən rədd edilir, Yer üzündən silinir. 
“Möhtəşəm”, “Əbədi”, “Sonsuz”, “Vahid”, “Həqiqi” Ehkam Tarix, 

Zaman, Ədalət tərəfindən rədd edilir, Yer üzündən silinir. 
“Möhtəşəm”, “Əbədi”, “Sonsuz” Siyasi Birlik Tarix, Zaman, Ədalət 

tərəfindən rədd edilir, Yer üzündən silinir. 
“Möhtəşəm”, “Əbədi”, “Sonsuz” Maddi Qüdrət Tarix, Zaman, Ədalət 

tərəfindən rədd edilir, Yer üzündən silinir. 
Siyasət əslində heç nə yaratmır, çünki yaratdığı əbədi olmur. 
 

IX. Oyun 
Siyasət – Oyundur. 
Əxlaqsızın – Əxlaq oyunudur. 
Həqiqətsizin – Həqiqət oyunudur. 
Məhəbbətsizin – Məhəbbət oyunudur. 
Günahkarın – Saflıq oyunudur. 
Quldurun – Keşikçi oyunudur. 
Ağanın – Ata oyunudur. 
Kölənin – Övlad oyunudur. 

Siyasət – oyundur. 
Siyasətdə xalqın, bəşərin, insanın taleyiylə oynayırlar. 
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X. İnsaniyyət 
Siyasətin qələbəsi – İnsaniyyətin məğlubiyyətidir. 
Əxlaqsızlıq qələbə çalan yerdə – İnsaniyyət məğlub olur. 
Xudbinlik qələbə çalan yerdə – İnsaniyyət məğlub olur. 
Yalan qələbə çalan yerdə – İnsaniyyət məğlub olur. 
Təmənna qələbə çalan yerdə – İnsaniyyət məğlub olur. 
Ağalıq qələbə çalan yerdə – İnsaniyyət məğlub olur. 
Köləlik qələbə çalan yerdə – İnsaniyyət məğlub olur. 
Fatehlik qələbə çalan yerdə – İnsaniyyət məğlub olur. 
Zor qələbə çalan yerdə – İnsaniyyət məğlub olur. 
Hərcayilik qələbə çalan yerdə – İnsaniyyət məğlub olur. 
Oyun qələbə çalan yerdə – İnsaniyyət məğlub olur. 
Siyasətin məğlub olması üçün – İnsaniyyətin Qələbəsi gərəkdir. 
 

 
43. HÜQUQ TƏLƏSİ 

 
I. Təbii  hüquq 

“İnsanlar bir-birinə bərabərdir” – deyirlər. 
Əslində isə insanlar bir-birinə yalnız maddi baxımdan bərabərdirlər. 
Yəni hamı təbiətdən eyni dərəcədə bəhrələnə bilər, bəhrələn-

məlidir. Mənəvi cəhətdən insanlar bir-birinə bərabər deyillər.  
Bərabərlikdən danışırlar, həm də maddiyyatı ləyaqət ölçüsünə 

çevirirlər. 
Maddi imtiyaz – cəmiyyətdə labüd şəkildə ictimai imtiyaz yaradır. 
Maddiyyatdan ən çox bəhrələnən – cəmiyyətdə ən çox dəyərlənir. 
Mənəvi ləyaqət maddi məziyyətə qurban verilir. 
Bərabərlikdən danışırlar – süni və eybəcər bərabərsizlik 

yaradırlar. 
 

 
II. Vətəndaşlıq  hüququ 

“Mülkiyyət toxunulmazdır!” – deyirlər. 
Mülkiyyəti əməkçinin əlindən alıb dövlətə verirlər. Mülkiyyət 

hamılaşır, yəni əslində hamı mülkiyyətdən məhrum olur. 
Mülkiyyətsizlərə mülkiyyət toxunulmazlığı hüququ  verilir. 
Mülkiyyəti geri qaytarmaq – cinayət sayılır. 
“Dövlət mülkiyyəti toxunulmazdır!” – deyirlər. 
Zəhmətkeşdən alınan mülkiyyətə – zəhmətkeş toxuna bilməz! 
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Mülkiyyətsizliyi əbədiləşdirirlər və mülki hüquqdan dəm 

vururlar. 
Söz azadlığından danışırlar və naqis cəmiyyəti azad sözdən 

qoruyurlar. 
“Cəmiyyətə toxunma!” – deyirlər. 
“Naqisə naqis demə!” – deyirlər. 
“Həqiqətdən azadsan!” – deyirlər. 
“Vicdandan azadsan!” – deyirlər. 
Azad seçkidən danışırlar. 
Seçiciləri istədikləri səmtə sürürlər. Onların İdrak ehtiyaclarını 

söndürürlər, Mənəviyyat ehtiyaclarını söndürürlər, İradə ehtiyaclarını 
söndürürlər. 

İstədiklərini seçdirirlər. 
Etiqad azadlığından danışırlar. Ağılları, ürəkləri isə zəncirləyirlər – 

insanları “müstəqillik buxovundan” azad edirlər. 
Etiqad azadlığından azad edirlər. 
 

 
III. Beynəlxalq  hüquq 

Ərazi toxunulmazlığından danışırlar. “Bir xalq digər xalqın ərazisini 
Zəbt edə bilməz!” – deyirlər. Sonra da Zəbt eləmək zəruriyyəti 
yaradırlar, Zəbt eləmək tələbatı yaradırlar, Zəbt eləmək ədaləti 
yaradırlar. 

Özgə ərazisi zəbt olunur, ancaq quldur – cinayətkar sayılmır! 
“Bir xalq digər xalqın azadlığına qəsd edə bilməz!” – deyirlər. Sonra 

da Qəsdin ləyaqətindən, mərifətindən, məhəbbətindən dəm vururlar. 
Xalqları azadlıqdan məhrum edirlər, ancaq cinayətkar sayılmırlar! 
“Bir xalq başqa xalqın daxili işlərinə qarışa bilməz!” – deyirlər. Sonra 

da “sübut edirlər” ki, Zorakı müdaxilə – gərəklidir, labüddür, 
fədakarlıqdır! 

Deyirlər ki, “bir xalq başqa xalqın ictimai quruluşu əleyhinə təxribat 
əməliyyatı aparmamalıdır!” Sonra da “sübut edirlər” ki, Təxribat olmasa, 
özgə xalq məhv olar, bu əməliyyat – əslində nicatdır!.. 

Bəşəriyyət hüquq tələsinə düşüb – çıxa bilmir... 
 

 
 
 



199 

44. SƏLAHİYYƏT 
 

I. Xəlqilik 
Xalq – Əhalinin cəmi deyil, Mahiyyətidir. Yəni Xalq – Əhalinin 

cəmindən artıqdır, yüksəkdir. 
Xalq – Əhalinin bugünü deyil, Mahiyyətidir. Yəni Xalq – Əhalinin 

bugünündən artıqdır, yüksəkdir. 
Xalq – Maddi mənafedən artıqdır, yüksəkdir. Çünki maddi mənafe 

Xəlqi Mahiyyətdən aşağıdır, kiçikdir. 
Xalq – Sinfi münaqişələrdən artıqdır, yüksəkdir. Çünki Sinfi münaqişə 

Xəlqi Mahiyyətdən aşağıdır, kiçikdir. 
Xalq – gerçəklikdən artıqdır, yüksəkdir. Çünki Mahiyyət təzahürdən 

böyükdür. 
Xalq – Əhalinin dünənində, bugünündə, sabahında təzahür edən 

və onlardan artıq, böyük, yüksək olan Mahiyyətdir. 
Xalq – müxtəlif hakimlik növlərinin hamısından artıq, böyük, yüksək 

olan Mahiyyətdir. Onların üzərindən adlayıb keçən, onları son nəticədə 
rədd edən, inkar edən Ruhanilikdir. 

Xalq – əlvan çeşidli ictimai-siyasi quruluşların hamısından artıq, 
böyük, yüksək olan Mahiyyətdir. Onların üzərindən adlayıb keçən, 
onları son nəticədə rədd edən, inkar edən Ruhanilikdir. 

Xalq – bir-birini əvəz edən İdeologiyaların, siyasi Qanunların, dini 
Ehkamların hamısından artıq, böyük, yüksək olan Mahiyyətdir. Onların 
üzərindən adlayıb keçən, onları son nəticədə rədd edən, inkar edən 
Ruhanilikdir. 

Xalq – Mahiyyətdir, yəni Mütləqin, Müqəddəsliyin, Kamilliyin 
ifadəsidir. 

Yalnız Vahid Müqəddəs İdeya əsasında yaşayan Əhali – Xalq 
səviyyəsinə ucalır. 

Yalnız Vahid Müqəddəs Mənəvi Qanun (İmperativ) əsasında 
yaşayan əhali – xalq səviyyəsinə ucalır. 

Maddi mənafe səviyyəsindən yuxarı qalxmayan birlik – xalq 
deyil. 

Əhali cəminə malik olan ölkələr çoxdur, ancaq xalq azdır. 
Əhali xalqda öz Mahiyyətini tapır. Xalq – əhalidə təzahür edir. 
Heç bir təbəqədə o, özünü tam büruzə vermir. Hər bir təbəqədə o, 

özünün bir cəhətini, bir xüsusiyyətini aşkara çıxarır. 
Bu səbəbdən də heç bir təbəqə özünü Xalq adlandıra bilməz.  
Xalq – əhalinin özündən böyük Mənasıdır.  
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Xalq – təbəqələr birliyinin həmin birlikdən böyük mənasıdır. 
Həmin Ali Mənanın ən ibtidai Tələbi – ictimai-siyasi Müstəqillikdir. 

Müstəqil olmayan – heçə bərabərdir. 
Heçlik – Mahiyyəti ifadə edə bilməz. 
Ali Mənanın Yüksək Tələbi – əhalinin Xalq səviyyəsinə 

yüksəlməsidir. 
Həmin Yüksəliş: Xalqı Tanıma, Xalqa Qovuşma və Xalqlaşma tələb 

edir. 
Xalqı Tanıma – Xalqın Müqəddəs Mənasına səcdə yaradır: xalqa 

aşiqlik ülviyyəti peyda olur. 
Bütün təbəqələr anlayırlar ki, xalq onlardan artıqdır, böyükdür, 

yüksəkdir. 
Kəndli başa düşür ki, xalq ondan artıqdır, böyükdür, yüksəkdir. 
Fəhlə başa düşür ki, xalq ondan artıqdır, böyükdür, yüksəkdir. 
Ziyalı başa düşür ki, xalq ondan artıqdır, böyükdür, yüksəkdir. 
İdarəçi başa düşür ki, xalq ondan artıqdır, böyükdür, yüksəkdir. 
Əhalinin cəmi başa düşür ki, xalq ondan artıqdır, böyükdür, 

yüksəkdir.  
Həmin dərketmə Aşiqlik ucalığı kəsb edir, müqəddəslik ləyaqəti kəsb 

edir: Əhali xalqlaşır! 
 

II. Fərdilik 
Yalnız Tam özü olan – Özünü Xalqda tapa bilər. 
Yalnız Tam azad olan – Özünü Xalqa tam həsr edə bilər. 
Yalnız özünə Tam Sahib olan – Xalq səviyyəsinə yüksəlir. 
Özünə məxsus olmaq – naqisliyə məxsus olmaq deyil, 

naqislikdən xilas olmaqdır. 
Özünə məxsus olmaq – hərcayiliyə məxsus olmaq deyil, 

hərcayilikdən xilas olmaqdır. 
Özünə məxsus olmaq – Şər törətmək azadlığına malik olmaq 

deyil, Xeyir yaratmaq azadlığına malik olmaqdır. 
Azadlıq – əslində xudbinliyin cilovlanmasıdır. Xudbinlikdən azad 

olmayan – Azad sayılmaz! Özündənkeçmə – əslində azadlığın ən 
yüksək mərhələsidir. Özünə ən çox malik olan – xalqa ən çox 
gərək olur. 

Fərd öz düşüncəsində azad olduğu dərəcədə xəlqi düşüncəyə 
qovuşur. 

Fərd duyğularında azad olduğu dərəcədə xəlqi duyğulara qovuşur. 
Fərd iradəsində azad olduğu dərəcədə xəlqi iradəyə qovuşur. 
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Müstəbidlik – naşılıqdır. 
Düşüncəni Zorlamaq olmaz. 
Duyğunu Zorlamaq olmaz. 
İradəni Zorlamaq olmaz. 
Zorla yaranan düşüncə vəhdəti – Yoxdur. 
Zorla yaranan duyğu vəhdəti – Yoxdur. 
Zorla yaranan iradə vəhdəti – Yoxdur. 
Kölələşən Fərd Yox olur. 
Yoxdan Mütləq yaratmaq olmaz! 
Fərd xalqa itaət etmir – qovuşur. 
Fərd xalqda özünü itirmir – tapır. 
Fərd xalqa əyilmir – xalq səviyyəsinə ucalır.  

Zorakılar Naqis Fərdlərdən xalq yaratmaq istəyirlər, bu səbəbdən də 
Zora əl atırlar; Fərdi naqislikdən xilas edə bilmirlər. 

Zorakı səlahiyyət Fərdi dəyişdirmək əvəzinə – öldürür və ölü 
fərdlərdən xalq yaratmaq niyyətinə düşür. 

Fərd o dərəcədə azad olmalıdır ki, xalqda öz Ali Azadlığına 
qovuşsun! 

Fərd o dərəcədə müstəqil olmalıdır ki, xalqda öz Ali Müstəqilliyinə 
qovuşsun! 

Ən güclü Səlahiyyət – ən insani Səlahiyyətdir!  
Müstəbidlik – əslində ən aciz, ən zəif, ən süni Səlahiyyətdir. 
Çünki ruhanilikdən məhrumdur.  
Çünki fərdi olan – ruhani olmaya bilməz. 
 

 
III. Ruhani  Dövlət 

Fərdlərin xalqla vəhdəti Ruhani Dövlət vasitəsilə həyata keçirilir. 
Ruhani Dövlət – Xəlqi Mahiyyəti ifadə edir, Əhalini həmin mahiyyət 

ətrafında birləşdirir, müxtəlif fərdlərdən ictimai birlik yaradır. 
Ruhanilik gerçəklikdə ictimai hadisələr biçimində aşkara çıxır. 
Adi dövlət öz vəzifəsini əksər hallarda təbəqələr, siniflər arasında 

müvazinət yaratmaqda, əhalinin maddi, siyasi mənafeyini təmsil etmək 
və qorumaqda görür.  

Əslində isə ictimai olan nə varsa, arxasında ruhanilik dayanır. 
Elə bir siyasi məsələ yoxdur ki, o, insaniyyətlə bağlı olmasın. 
Yaxşı cəmiyyət qurmaq üçün yaxşı İnsan yetirmək lazımdır! 
Güclü məmləkət yaratmaq üçün yaxşı İnsan yetirmək lazımdır! 
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Dünyada yüksək siyasi mövqe qazanmaq üçün yaxşı İnsan yaratmaq 
lazımdır! 

Vətəni düşməndən qorumaq üçün yaxşı İnsan yaratmaq lazımdır! 
İctimai Tərəqqiyə çatmaq üçün yaxşı İnsan yaratmaq lazımdır! 
Bütün ictimai məsələlərin həlli əslində ruhani səciyyə daşıyır. 

Bütün ictimai müşküllərin arxasında insani xəsarət dayanır. 
Ədalətsizliyin səbəbi – insani xəsarətdir! 
İctimai geriliyin səbəbi – insani xəsarətdir! 
Cəhalətin səbəbi – insani xəsarətdir! 
Qəsbkarlığın səbəbi – insani xəsarətdir! 
Buna görə də ictimai məsələləri həll etmək – əslində ruhani 

məsələləri həll etməkdir.  
Dövlət xadimi həm də ruhaniyyat xadimi olmalıdır. 
Dövlət Səlahiyyətini ruhanilik səlahiyyətindən ayırmaq – yanlış 

təmayüldür. 
Dövlət Əhalinin həm siyasi, həm də ruhani rəhbəri olmalıdır. 
Ruhani rəhbərliyi dövlətdən təcrid etmək, onu xüsusi bir səlahiyyətə 

tapşırmaq bəşər tarixində çox yayılmış, fəqət son dərəcə zərərli bir 
meyldir. 

İnsan – ruhani varlıqdır. 
Buna görə də onu ruhanilikdən kənarda idarə etmək mümkün deyil! 
İnsana sırf siyasi baxımdan yanaşmaq – onu anlamamaqdır. 
Çünki İnsanda elə siyasi keyfiyyət yoxdur ki, arxasında ruhanilik 

dayanmasın! 
Bu səbəbdən də Dövlət Ruhani səciyyə daşımalıdır, ruhaniləşməlidir; 

siyasi məsələlərə ruhaniliyin ifadəsi, təzahürü kimi yanaşmaq lazımdır. 
Bu səbəbdən də Ruhani Xadimlik Səlahiyyətindən məhrum olan 

dövləti – əsil dövlət saymaq olmaz.  
Xalqı təmsil etmək – ruhaniliyi təsdiq etməkdir. 
Ruhaniliyi təsdiq etmək üçün – Vahid, Qüdrətli, Ruhani Dövlət 

gərəkdir. 
Güclü Dövlət – Ruhani Dövlətdir. 

 
 

IV. Kamillik 
Əhali Dövlət Səlahiyyətini bölmür, parçalamır, bütünlüklə Kamilə 

həvalə edir.  
Əhali Dövlət səlahiyyətinə ortaq çıxmır: onun Bütövlüyünü, Ali 

Ləyaqətini qoruyur. 
Əhali Hakimlik iddiasına düşmür, anlayır ki, Dövlət Səlahiyyəti – 

Kütləviliyə ziddir.  
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Xalq hakimiyyəti hadisəsini Yetkin Əhali bayağı mənada anlamır; 
“seçki nəzarətini”, “parlament xəlqiliyini” ədalətin təntənəsi saymır. 

Xalq hakimiyyətini o, Xəlqi Mahiyyətin Bütöv ifadəsi kimi başa 
düşür və həmin Səlahiyyəti Kamilə tapşırır. 

Çünki bilir ki, Ali Səlahiyyət bölünəndə, parçalananda kiçilir, 
bayağılaşır, Yox olur. 

Bilir ki, çoxsəlahiyyətlilik – əslində xalqsızlıqdır. 
Bilir ki, hamının bir olması üçün birin hamı üzərində Ruhani 

Səlahiyyəti gərəkdir. 
Bilir ki, Məsuliyyət paylandıqca azalır. 
Bilir ki, Səlahiyyət xüsusi İnsani keyfiyyətlər tələb edir və həmin 

keyfiyyətlərdən məhrum olanların idarəçiliyi – fəlakətdir. 
Bilir ki, Onu özündən yaxşı – yetirdiyi Ali Ləyaqət ifadə edə bilər. 
Bilir ki, Ali Timsal yaratmayan Xalq – Xalq deyil! 
Bilir ki, Əhalinin Xəlqi Mahiyyəti Timsal yetirməyi Ruhani Vəzifə sayır. 
Bilir ki, sinfi hakimiyyət əslində Şəxsi Ağalığın təsdiqindən başqa bir 

şey deyil! 
Bilir ki, Monarxiya əslində Dövlət Səlahiyyətsizliyi deməkdir, çünki 

monarx əksər hallarda xalqı ifadə etmir, öz Xudbin iradəsini ifadə edir. 
Bilir ki, Ruhani Qanunlar əsasında yaşayan Timsal Xəlqi İradəni 

ifadə edir. 
Bilir ki, Mütləq Səlahiyyətə malik olan Kamil – İmtiyazsızlıq 

ləyaqətinə sadiqdir. 
Bilir ki, əhali yükünü daşımağa güclü çiyin lazımdır! 
Bilir ki, Xəlqi Səlahiyyət – Kamilindir. 
 

 
V. Bəşərilik 

Deyirlər ki, Möhtəşəm Xalq özünü Bəşərə qarşı qoyan Xalq olur. 
Deyirlər ki, bir Xalqın yüksəlməsi başqa xalqların alçalması bahasına 

başa gəlir. 
Deyirlər ki, xəlqi mənafe bəşəri mənafeyə uyğun gəlmir.  
Çünki o, düşmən sayılan insanların əzabı, işgəncəsi, ölümü hesabına 

qazanılır. 
Bu səbəbdən də deyirlər ki, xəlqi yüksəliş – bəşəri tənəzzül 

deməkdir. 
Xalqın dərdinə qalan – bəşərin dərdinə qalmır. 
Buna görə də xalqların vahid bəşər içərisində əriməsi, itməsi labüd və 

ədalətli hadisədir! 
Müxtəlif xalqlar əvəzinə – yeganə bəşər, davanın, dalaşın, 

qadanın kəsilməsi, sərhədlərin aradan qaldırılması, bəşəri vəhdət. 
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Bunu arzulayırlar... 
Əslində isə bu niyyətin həyata keçməsi – bəşərin ruhani müflis-

ləşməsi və məhvi olardı.  
Çünki bəşər ona görə xalqlara ayrıldı ki, sürü səviyyəsində qala 

bilmədi, buna onun ruhani ləyaqəti yol vermədi. 
Xalqların yaranması həm Mənəviyyatın, həm də yaradıcı İdrakın 

əvəzsiz qələbəsi idi.  
Xalqları təzədən sürüyə qaytarmaq – onların ləyaqətini 

tapdalamaqdır. 
Xalqlar arasında münaqişələr mövcuddur, bu münaqişələrdə insani 

naqislik bariz şəkildə aşkara çıxır, müharibə dəhşətində çox vaxt 
yırtıcılıq qələbə çalır. 

Fəqət bu fəlakətlərin heç biri bəşərin yenidən sürüləşməsi 
dəhşətindən artıq deyil. 

Sürüləşən, aradan çıxan, məhv olan xalqlar faciəsi – bir-biriylə 
döyüşən, bir-birini Yer üzündən silməyə çalışan ölkələr faciəsindən kiçik 
deyil! 

“Güclü xalq gücsüz xalqın üzərində hakim olmalıdır”, “həyat 
döyüşündə qəddar və amansız olan qalib gəlir” iddiası və “xalqların 
vahid bəşərdə itməsi” nəzəriyyəsi bir nöqtədə birləşir. 

Hər ikisində insanın özü üzərində qələbəsinə İnam yoxdur. 
Xalqların bəşərləşməsi – bəşərin ölməsi deməkdir. 
Çünki xalq – bəşəriyyətin yeganə bəşəri mövcudluğudur. 
 

 
45. KAİNATDAN FƏRQLİ 

 
Kainat Mütləqə bərabər ola bilməz. 
Çünki o, maddidir. 
İnsan Mütləqə bərabər ola bilər. 
Çünki o, ruhanidir. 

 
 
 

16 Şölə, 7-il. 
(16 iyun, 1985-ci il. Bakı). 
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VARLIQ – YOXLUQ 
 

(On Altıncı  Müqəddəs Kitab) 
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1. Var olan – Yox olan 
 

Hər mövcud olan – Var olmur;  
Var olan – Əzəli olur, Əbədi olur, Sonsuz olur, Kamil olur. 

Əzəli olmayanın – Sonu olur; 
Sonlu – Nisbi Var olur – Nisbilik – Yoxluqdur, 
Nisbi Var olan – Yox olur. 

Var olmaq – Mütləqilik Tələb edir,  
Mütləq olmayan – Var olmur. 

Əbədi olmayanın – Sonu olur; 
Sonlu – Nisbi Var olur – Nisbilik – Yoxluqdur,  
Nisbi Var olan – Yox olur. 

Var olmaq – Mütləqilik Tələb edir, 
Mütləq olmayan – Var olmur. 

Sonsuz olmayanın – Sonu olur; 
Sonlu – Nisbi Var olur – Nisbilik – Yoxluqdur, 
Nisbi Var olan – Yox olur. 

Var olmaq – Mütləqilik Tələb edir, 
Mütləq olmayan – Var olmur. 

Kamil olmayan – Naqis olur; 
Naqis – Nisbi Var olur – Nisbilik – Yoxluqdur,  
Nisbi Var olan – Yox olur. 

Var olmaq – Mütləqilik Tələb edir,  
Mütləq olmayan – Var olmur. 

 
2. Gerçəklik – Mahiyyət 

Gerçəklikdə hər şey nisbidir, keçicidir, sonludur, qeyri-kamildir. 
Bu səbəbdən də Gerçəklik – Var olmur. 
Mahiyyət – Əzəlidir, Əbədidir, Sonsuzdur, Kamildir. 
Bu səbəbdən də Mahiyyət Var olur. 
Dünya, Həyat, İnsan – Mahiyyətlə Gerçəkliyin Birliyidir, – yəni Var 

olanla Var olmayanın Birliyidir. 
Əzəli Mahiyyət – ötəri gerçəkləşir, 
Əbədi Mahiyyət – keçici gerçəkləşir, 
Sonsuz Mahiyyət – sonlu gerçəkləşir, 
Kamil Mahiyyət – qeyri-kamil gerçəkləşir. 
Bu səbəbdən də Mahiyyətlə Gerçəklik arasında Fərq – Var olanla 

Var olmayan arasında Fərqə bərabərdir. 
Nisbi Varlıq – Yoxluqdur. 
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Gerçəklik Nisbi Varlıqlarla doludur, bu səbəbdən də Var 
olmayanlarla doludur. 

Gerçəklikdə – Nisbi Xeyir var, Mütləq Xeyir yoxdur; – bu səbəbdən 
də Xeyir yoxdur, – Şər var.  

Gerçəklikdə Nisbi Ədalət var, Mütləq Ədalət yoxdur; – bu səbəbdən 
də Ədalət yoxdur, – Ədalətsizlik var. 

Gerçəklikdə Nisbi Həqiqət var, Mütləq Həqiqət yoxdur; – bu 
səbəbdən də Həqiqət yoxdur, – Yalan var. 

Gerçəklikdə Nisbi İnam var, Mütləq İnam yoxdur;  – bu səbəbdən də 
İnam yoxdur, – İnamsızlıq var. 

Gerçəklikdə Nisbi İdrak var, Mütləq İdrak yoxdur; – bu səbəbdən də  
İdrak yoxdur, –  İdraksızlıq var. 

Gerçəklikdə Nisbi Mənəviyyat var, Mütləq  Mənəviyyat yoxdur; – bu 
səbəbdən də  Mənəviyyat yoxdur, –  Mənəviyyatsızlıq var. 

Gerçəklikdə Nisbi İradə var, Mütləq  İradə yoxdur; – bu səbəbdən də  
İradə yoxdur, –  İradəsizlik var. 

Gerçəklikdə – Zaman Həddində Varlıq var, – əslində bu, Yoxluqdur; 
                           Məkan Həddində Varlıq var, – əslində bu, Yoxluqdur; 
                           Mühit Həddində Varlıq var, – əslində bu, Yoxluqdur; 
                           Şərait Həddində Varlıq var, – əslində bu, Yoxluqdur; 

Varlığın Yoxluğa düşməsi – Fəlakətdir: bu Fəlakətdən çıxmaq 
üçün Mahiyyətin tərəfində Gerçəkliyə qarşı durmaq gərək. 

 
3. Təzahür – Məna 

Məna – Əzəlidir, Əbədidir, Sonsuzdur, Kamildir. 
Təzahür – Ötəridir, Keçicidir, Sonludur, Qeyri-kamildir. 
Təzahürdə Məna Özündən ayrılır; – Təzahür – Nisbi Mənadır;  
bu səbəbdən də Mənanın Yoxluğudur əslində. 
Ötəri Məna olmur – Məna Əzəlidir; 
bu səbəbdən də Təzahür Mənaya qarşıdır. 
Keçici Məna olmur – Məna Əbədidir; 
bu səbəbdən də Təzahür Mənaya qarşıdır. 
Sonlu Məna olmur – Məna  Sonsuzdur; 
bu səbəbdən də Təzahür Mənaya qarşıdır. 
Qeyri-kamil Məna olmur – Məna  Kamildir; 
bu səbəbdən də Təzahür Mənaya qarşıdır. 
Dünya Mənadan doğub – öz Mənasından doğub; ancaq Məna 

Dünyadan artıq olub, böyük olub, yüksək olub – Dünyaya 
sığmayıb. 
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Mənadan doğan Dünya – Mənasızlıq doğub: 
Məna ölçüsündə Mənasızdır dünya; 
Məna olmasaydı – Dünya Mənasız sayılmazdı; 
Təzahürün Yoxluğu əslində Mənanın Varlığıdır. 
İnsan – Məna həsrətlisidir; – Təzahürdə axtardığını tapmır, 

Təzahürdən kənara çıxır, Amala yetir. 
Təzahürdə Var olmayan Məna Amalda Var olur. 
Təzahür Mənasızlığını Amal aradan qaldırır. 
 

4. Cəmiyyət – İnsan 
İnsan özündə Mütləqilik – Əzəlilik, Əbədilik, Sonsuzluq, Kamillik 

gəzdirən Ruhani Varlıqdır. 
Cəmiyyətdə – Mütləqilik – Əzəlilik, Əbədilik, Sonsuzluq, Kamillik 

yoxdur, bu səbəbdən də İnsan cəmiyyətdə Var olmur. 
Cəmiyyət – maddi münasibətlər əsasında qurulub; İnsan Ruhanilik – 

yəni Mütləq İnam, Mütləq İdrak, Mütləq Mənəviyyat, Mütləq İradə 
əsasında Yaranıb, – bu səbəbdən də İnsan Cəmiyyətdə Var olmur. 

Cəmiyyət Ağa–Nökər münasibətləri əsasında qurulub; bu səbəbdən 
də İnsan cəmiyyətdə Var olmur. 

Cəmiyyət Hamılaşma, Təbəqələşmə, Özgələşmə əsasında qurulub; 
bu səbəbdən də İnsan cəmiyyətdə Var olmur. 

Cəmiyyət İnamı – Ötəri, Keçici, Sonlu, Qeyri-Kamil İnamdır; – bu 
səbəbdən də İnsan cəmiyyətdə Var olmur. 

Cəmiyyət İdrakı – Ötəri, Keçici, Sonlu, Qeyri-Kamil İdrakdır; – bu 
səbəbdən də İnsan cəmiyyətdə Var olmur. 

Cəmiyyət Mənəviyyatı – Ötəri, Keçici, Sonlu, Qeyri-Kamil 
Mənəviyyatdır; – bu səbəbdən də İnsan cəmiyyətdə Var olmur. 

Cəmiyyət İradəsi – Ötəri, Keçici, Sonlu, Qeyri-Kamil İradədir; – bu 
səbəbdən də İnsan cəmiyyətdə Var olmur. 

Cəmiyyət Qanunları – Ötəri, Keçici, Sonlu, Qeyri-Kamil Qanunlardır; 
– bu səbəbdən də İnsan cəmiyyətdə Var olmur. 

Cəmiyyət Mütləq tanımır, – İnsan Mütləqsiz yaşaya bilməz, bu 
səbəbdən də İnsan cəmiyyətdə Var olmur. 

İnsan Fərdiyyətdir, Xalqdır; – cəmiyyət Fərdiyyətə, Xalqa qarşıdır, bu 
səbəbdən də İnsan cəmiyyətdə Var olmur. 

Cəmiyyət İnsanı öz Mahiyyətindən ayırır, öz Mahiyyətinə çatmaq 
üşün İnsan cəmiyyətdən Yüksəyə qalxmalıdır, Amala Yetməlidir. 
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5. Tarix – İnsan 
 

Tarixdə İnsan – Adam olur; Məxluq olur – Yırtıcılaşır, Qəbahətləşir, 
Həqarətləşir; – bu səbəbdən də İnsan Tarixdə Var olmur. 

Tarixdə Maddiyyatçılıq Ruhaniliyi Üstələyir,  
bu səbəbdən də İnsan Tarixdə Var olmur. 
Tarixdə Ədalətsizlik Ədaləti Üstələyir,  
bu səbəbdən də İnsan Tarixdə Var olmur. 
Tarixdə Yalan Həqiqəti Üstələyir,  
bu səbəbdən də İnsan Tarixdə Var olmur. 
Tarixdə Şər Xeyiri Üstələyir,  
bu səbəbdən də İnsan Tarixdə Var olmur. 
Tarixdə Ötərilik Əzəliliyi Üstələyir,  
bu səbəbdən də İnsan Tarixdə Var olmur. 
Tarixdə Keçicilik Əbədiliyi Üstələyir,  
bu səbəbdən də İnsan Tarixdə Var olmur. 
Tarixdə Sonlu Sonsuzu Üstələyir,  
bu səbəbdən də İnsan Tarixdə Var olmur. 
Tarixdə Qeyri-kamil Kamili Üstələyir,  
bu səbəbdən də İnsan Tarixdə Var olmur. 
Tarixdə Əsarət Azadlığı Üstələyir,  
bu səbəbdən də İnsan Tarixdə Var olmur. 
 Tarix – Tarixi İnam – Nisbi İnam – yəni İnamsızlıq yaradır;  
bu səbəbdən də İnsan Tarixdə Var olmur. 
Tarix – Tarixi İdrak – Nisbi İdrak – yəni İdraksızlıq yaradır;  
bu səbəbdən də İnsan Tarixdə Var olmur. 
Tarix – Tarixi Mənəviyyat – Nisbi Mənəviyyat – yəni Mənəviy-

yatsızlıq yaradır;  
bu səbəbdən də İnsan Tarixdə Var olmur. 
Tarix – Tarixi İradə – Nisbi İradə – yəni İradəsizlik yaradır;  
bu səbəbdən də İnsan Tarixdə Var olmur. 
Tarixi Adamlar, Məxluqlar yaradır, İnsan Tarixdən Yüksəkdir – 

Amal daşıyandır: Amal – Mütləq İnam, Mütləq İdrak, Mütləq 
Mənəviyyat, Mütləq İradə deməkdir: Gerçəklikdə, Təzahürdə, 
cəmiyyətdə olmayanı – İnsan özündə Yaşadır. 
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6. Təbiət – İnsan 
İnsan Təbiəti Yox eləyir; bu səbəbdən də Təbiətdə Var olmur. 
İnsan Təbiətə Ağalıq eləyir; bu səbəbdən də Təbiətdə Var olmur. 
Təbiət İnsanidir: İnsan Göyə, Dağa, Çaya bənzəyir; ancaq Təbiətlə 

Doğmalığını unudur – bu səbəbdən də Təbiətdə Var olmur. 
Təbiətin Ruhu Var: o, Ağlayır, Gülür, Oxuyur, Kədərlənir: İnsan 

Təbiətin Ruhunu görmür, Faydasını görür; bu səbəbdən də İnsan 
Təbiətdə Var olmur. 

İnsan unudur ki, özündə Təbiətin mənasını gəzdirir; təbiətə Zülm 
eləmək öz Ali Məninə Zülm eləməkdir: – İnsan bu həqiqəti unudur, bu 
səbəbdən də Təbiətdə Var olmur. 

Təbiət İnsanı ifadə eləyir, İnsan Təbiəti: Təbiət ölsə – İnsan ölər; 
İnsan ölsə – Təbiətin mənası ölər: – İnsan Yırtıcılığı Ülvi Bağlılığı qırır: 
İnsanla Təbiət arasında Yadlıq, Yağılıq törəyir, İnsan əslində Özünə 
Yağı kəsilir: – bu səbəbdən də Təbiətdə Var olmur. 

Təbiət İnamla qohumdur, İdrakla qohumdur, Mənəviyyatla 
qohumdur, İradəylə qohumdur – Fikirlə, Duyğuyla, İstəklə 
qohumdur – İnsan bunu unudur, bu səbəbdən də Təbiətdə Var 
olmur. 

İnsanın təkcə maddi Tələblərinə yox, Fikirlərinə, Hisslərinə, Ruhani 
Aqibətinə Göy gərək, Yer gərək, Ağac gərək, Dağ gərək: Təbiət 
Ruhanilik izhar eləyir, İnsan onu eşitmir, bu səbəbdən də İnsan, 
Təbiətdə Var olmur. 

İnsan Təbiətlə münasibətində ikiləşir: həm təbiətə qovuşmağa can 
atır, həm də təbiətə qənim kəsilir – öz İnsaniliyinə qarşı çıxır: – bu 
səbəbdən də Təbiətdə Var olmur. 

İnsan Təbiətlə Bir olmalıdır ki, Var olsun. 
 

7. Həyat – İnam 
Həyat səviyyəsində İnam olmur – çünki Nisbi İnam olmur. 
İnam Həyatdan artıq olur, böyük olur, yüksək olur. 
İnam – Amal səviyyəsində olur. 
İnam – Əzəliyə inanır, – Ötəriyə inanmır. 

Əbədiyə inanır, – Keçiciyə inanmır. 
Sonsuza inanır, – Sonluya inanmır. 
Kamilə inanır, – Qeyri-Kamilə inanmır. 

Bu səbəbdən də Həyatı Ali Həyata Yüksəldir. 
Həyat səviyyəsində İnam Var olmur; 
Həyatı ötəndə İnam Var olur. 
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8. Həyat – İdrak 
Həyat səviyyəsində İdrak – Nisbi İdrakdır. 
Nisbilik – Yoxluqdur; bu səbəbdən də Həyat səviyyəsində İdrak 

Var olmur. 
Həyat səviyyəsində İdrak – Ötəriyə çatır, Əzəliyə çatmır; İdrakın 

Mənası – Əzəlinin dərkidir; bu səbəbdən də Həyat səviyyəsində 
İdrak Var olmur. 

Həyat səviyyəsində İdrak – Keçiciyə çatır, Əbədiyə çatmır; İdrakın 
Mənası – Əbədinin dərkidir; bu səbəbdən də Həyat səviyyəsində 
İdrak Var olmur. 

Həyat səviyyəsində İdrak – Sonluya çatır, Sonsuza çatmır; İdrakın 
Mənası – Sonsuzun dərkidir; bu səbəbdən də Həyat səviyyəsində 
İdrak Var olmur. 

Həyat səviyyəsində İdrak – Qeyri-kamilə çatır, Kamilə çatmır; İdrakın 
Mənası – Kamilin dərkidir; bu səbəbdən də Həyat səviyyəsində 
İdrak Var olmur. 

İdrak Mütləqi dərk edir, Əzəlini, Əbədini, Sonsuzu, Kamili dərk 
edir, Həyatdan artığı, böyüyü, yüksəyi dərk edir – Həyatı ötür, 
Amala çatır. 

 
9. Həyat – Amal 

Amal – Mütləqiliyin ifadəsidir. 
Həyat – Mütləq tanımır, bu səbəbdən də Amal Həyatdan Artıqdır, 

Böyükdür, Yüksəkdir. 
Həyat Amala çatmır, Amal Həyatı ötür. 
Həyat Nisbidə qalır, bu səbəbdən də Var olmur; Amal Mütləqə 

Yüksəlir, bu səbəbdən də Var olur. 
Amal Həyatın Mənasıdır. Məna Həyatdan Artıqdır, Böyükdür, 

Yüksəkdir. 
Həyat – Amala çatmır,  – Amal Həyatı ötür, onu Ali Həyata 

Yüksəldir. 
Həyat əslində Amalda Var olur; – Amal Həyatı Var eləyir. 
Amal – Mütləq İnam deməkdir; 
Həyat Mütləq İnam tanımır; 
Bu səbəbdən də Amal Həyatdan Artıqdır, Böyükdür, Yüksəkdir. 
Həyat Amala çatmır; Amal Həyatı ötür, onu Ali Həyata Yüksəldir, 

Var eləyir. 
Həyatın Varlığı – Amaldır əslində. 
Amal – Mütləq İdrak deməkdir; Həyat Mütləq İdrak tanımır; 
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Bu səbəbdən də Amal Həyatdan Artıqdır, Böyükdür, Yüksəkdir. 
Həyat Amala çatmır; Amal Həyatı ötür, onu Ali Həyata Yüksəldir, 

Var edir. 
Amal – Mütləq Məvəviyyat deməkdir; 
Həyat Mütləq Mənəviyyat tanımır; 
Bu səbəbdən də Amal – Həyatdan Artıqdır, Böyükdür, Yüksəkdir. 
Həyat Amala çatmır; Amal Həyatı ötür, onu Ali Həyata Yüksəldir, 

Var edir. 
Həyat Amalda Mənaya qovuşur: Həyatın Varlığı – Amaldır əslində. 
Amal – Mütləq İradə deməkdir; 
Həyat Mütləq İradə tanımır; 
Bu səbəbdən də Amal Həyatdan  Artıqdır, Böyükdür, Yüksəkdir. 
Amal Həyatı Ali Həyata çatdırır:  
– Həyatın Varlığı – Amaldır əslində. 
Həyatın Varlığı – Həyatın özündən Artıqdır, Böyükdür, 

Yüksəkdir. 
 

10. Həyat – İnsanilik 
İnsanilik – Ruhanilikdir – yəni Əzəlilik, Əbədilik, Sonsuzluq, 

Kamillikdir. 
Həyatda Əzəli Var olmur, bu səbəbdən də İnsanilik – 
Həyatdan Artıqdır, Böyükdür, Yüksəkdir. 
Həyatda Əbədi Var olmur, bu səbəbdən də İnsanilik – 
Həyatdan Artıqdır, Böyükdür, Yüksəkdir. 
Həyatda Sonsuz Var olmur, bu səbəbdən də İnsanilik – 
Həyatdan Artıqdır, Böyükdür, Yüksəkdir. 
Həyatda Kamil Var olmur, bu səbəbdən də İnsanilik – 
Həyatdan Artıqdır, Böyükdür, Yüksəkdir. 
İnsanilik – Mütləqilikdir: –  
Həyatda Mütləq Var olmur – Nisbi Var olur. 
Həyatda Nisbi İnam olur – Nisbi İnam – İnsaniliyə Ziddir; 

  Nisbi İdrak olur – Nisbi İdrak – İnsaniliyə Ziddir; 
  Nisbi Mənəviyyat olur – Nisbi Mənəviyyat – İnsaniliyə Ziddir; 
  Nisbi İradə olur – Nisbi İradə – İnsaniliyə Ziddir. 

İnsan Həyatda Ruhaniliklə cismaniliyin birliyi biçimində mövcud olur: 
Mahiyyətcə bu, Varlıqla Yoxluğun birliyi deməkdir. 

Ruhani – Əzəlidir, Cismani – Ötəri; 
Ruhani – Əbədidir, Cismani – Keçici; 
Ruhani – Sonsuzdur, Cismani – Sonlu; 
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Ruhani – Kamildir, Cismani – Qeyri-Kamil. 
Həyatda Əzəli – Ötəridə mövcud olur; 

  Əbədi – Keçicidə mövcud olur; 
  Sonsuz – Sonluda mövcud olur; 
  Kamil – Qeyri-Kamildə mövcud olur – 

İnsan Faciəsinin mahiyyəti bundan ibarətdir: Həyat Məxluqa yarayır, 
Adama yarayır – İnsana yaramır; 

Məxluq – mahiyyətcə Qeyri-İnsanidir; 
Adam – Nisbi İnsani;  
İnsan – Həyatdan Artıqdır, Böyükdür, Yüksəkdir – ancaq Həyatda 

yaşamalıdır; İnsan Həyatda mövcud olur, ancaq Həyatda Var olmur: 
Həyat – İnsanilik üçün Azdır; bu səbəbdən də İnsan Həyatdan 
Artığa, Böyüyə, Yüksəyə – Ali Həyata can atır: – İnsan Həyatda 
yaşayır, Ali Həyatda Var olur: – Mütləq İnamda, Mütləq İdrakda, 
Mütləq Mənəviyyatda, Mütləq İradədə... 

 
11. Fərdilik – İnsanilik 

İnsanilik – Fərdilikdə – yəni Özümlükdə ifadə olunur;                      
               Cəmiyyətdə – yəni Özgəlikdə ifadə olunmur. 

Özümlük – Özgəliyə – yəni Təbəqələşməyə, Hamılaşmağa – qarşıdır. 
Təbəqələşmə – Əzəliyə yaddır, Əbədiyə yaddır, Sonsuza yaddır, 

Kamilə yaddır. 
Hamılaşma – Əzəliyə yaddır, Əbədiyə yaddır, Sonsuza yaddır, Kamilə 

yaddır. 
Fərdilik – Bənzərsizlik deməkdir. 
Fərdi Bənzərsizliyin Əzəliyə bənzəri var, Əbədiyə bənzəri var, 

Sonsuza bənzəri var, Kamilə bənzəri var. 
Mütləqilik – Fərdilikdə ifadə olunur, 
Təbəqələşmədə, Hamılaşmada ifadə olunmur. 
Mütləq İnam Fərdilikdə ifadə olunur;  
– Təbəqələşmədə, Hamılaşmada ifadə olunmur. 
Mütləq İdrak Fərdilikdə ifadə olunur; 
 – Təbəqələşmədə, Hamılaşmada ifadə olunmur. 
Mütləq Mənəviyyat Fərdilikdə ifadə olunur; 
– Təbəqələşmədə, Hamılaşmada ifadə olunmur. 
Mütləq İradə Fərdilikdə ifadə olunur;  
– Təbəqələşmədə, Hamılaşmada ifadə olunmur. 
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Təbəqələşmədə, Hamılaşmada İnsan – İnsaniliyindən ayrılır, Fərdi 
Bənzərsizliyini itirir: – bu Mütləqə bənzərliyin itməsidir əslində, – 
Mahiyyətə, Mənaya bənzərliyin itməsidir... 

Məna – Fərdi Bənzərsizlikdə ifadə olunur, – Fərdi Bənzərsizlik 
Mənanı qoruyur. 

Təbəqələşmə – Özümlüyün inkarıdır; – əslində Mənanın 
inkarıdır. 

Hamılaşma – Özümlüyün inkarıdır; – əslində Mənanın inkarıdır. 
Təbəqələşmə – Mənasızlaşmadır. 
Hamılaşma – Mənasızlaşmadır. 
İnsanilik – Mütləq Məna deməkdir, o, Fərdiyyətdə Var olur, – 

cəmiyyətdə Var olmur. 
Cəmiyyət – Fərdiyyət Yoxluğudur; 
Fərdiyyət – İnsanilik Varlığı. 
 

12. Xalq – İnsanilik 
Xalq – Fərdlər Birliyidir; – Özümlüyü, Bənzərsizliyi saxlayan; – 

Özgəliyə, Hamılaşmağa, Təbəqələşməyə qarşı duran... 
Fərdilik – Xalqda Var olur; – cəmiyyətdə Yox olan Özümlük, 

Bənzərsizlik Xalqda Var olur. 
Cəmiyyətdə Yox olan İnsanilik – Xalqda Var olur; 
Mahiyyətcə Xalq – cəmiyyətə qarşıdır. 
Cəmiyyətdə Yox olan Mütləqilik – Xalqda Var olur. 
Cəmiyyətdə Yox olan Mütləq İnam – Xalqda Var olur. 
Cəmiyyətdə Yox olan  Mütləq İdrak – Xalqda Var olur. 
Cəmiyyətdə Yox olan Mütləq Mənəviyyat – Xalqda Var olur. 
Cəmiyyətdə Yox olan Mütəq İradə – Xalqda Var olur. 
Cəmiyyətdəki Mənasızlıq, Mahiyyətsizlik Xalqda Yox olur. 
Cəmiyyətdə Yox olan Əzəlilik Xalqda Var olur. 
Cəmiyyətdə Yox olan Əbədilik Xalqda Var olur. 
Cəmiyyətdə Yox olan Sonsuzluq Xalqda Var olur. 
Cəmiyyətdə Yox olan Kamillik Xalqda Var olur. 
Xalq – İnsaniliyi cəmiyyətdən qoruyur. 

 
13. Maddi – Ruhani 

Maddi – Nisbidir, Ötəridir, Keçicidir, Sonludur, Qeyri-Kamildir. 
Ruhani – Mütləqdir, Əzəlidir, Əbədidir, Sonsuzdur, Kamildir. 
Maddi – Mahiyyətin Təzahürüdür, Ruhani – Mahiyyətin İfadəsidir. 
Ruhani – Maddidən Artıqdır, Böyükdür, Yüksəkdir. 
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Maddiyyata bağlanan İnam – İnamsızlıqdır – Mütləqilikdən 
məhrumdur. 

Maddiyyata bağlanan  İdrak –  İdraksızlıqdır – Mütləqilikdən 
məhrumdur. 

Maddiyyata bağlanan  Mənəviyyat – Mənəviyyatsızlıqdır – 
Mütləqilikdən məhrumdur. 

Maddiyyata bağlanan  İradə – İradəsizlikdir – Mütləqilikdən 
məhrumdur. 

Maddi  –  Əzəli deyil – bu səbəbdən də Var olmur; 
Əbədi deyil – bu səbəbdən də Var olmur; 
Sonsuz deyil – bu səbəbdən də Var olmur; 
Kamil deyil – bu səbəbdən də Var olmur. 

Ruhani – Əzəlidir – bu səbəbdən də Var olur; 
Əbədidir – bu səbəbdən də Var olur;  
Sonsuzdur – bu səbəbdən də Var olur;  
Kamildir – bu səbəbdən də Var olur. 

Maddi – Mənadan yaranıb, – Mənadan ayrılıb: Maddinin Mənası 
maddidən Artıqdır, Böyükdür, Yüksəkdir; 

Maddinin Mənası Ruhanidir – yəni Qeyri-Maddidir. 
Maddi Məna olmur, bu səbəbdən də Maddi – Var olmur; 

Maddinin Varlığı – Ruhanilikdir. 
Ruhanilik Maddiyyatın Mənasıdır – yəni Varlığıdır: Maddilik 

Ruhaniliyin Təzahürüdür – yəni Yoxluğudur. 
 

14. Əlaqələr – Təzadlar 
Dialektika əksliklər arasında Nisbi Fərq görür; Dialektikada əksliklər 

bərabərləşirlər – yəni əslində Yox olurlar. 
Dialektika – Yoxluq Təlimidir. 
 
Dialektika Xeyirlə Şər arasında Nisbi Fərq görür; Dialektikada Şər 

Xeyirləşir, Xeyir Şərləşir – yəni əslində hər ikisi Yox olur. 
Dialektika – Yoxluq Təlimidir. 
 
Dialektika Mahiyyətlə Gerçəklik arasında Nisbi Fərq görür; 

Dialektikada Mahiyyətlə Gerçəklik bərabərləşir – əslində hər ikisi Yoxa 
çıxır. 

Dialektika – Yoxluq Təlimidir. 
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Dialektika Maddiylə Ruhani arasında Nisbi Fərq görür; Dialektikada 
Maddiylə Ruhani bərabərləşir – əslində hər ikisi Yoxa çıxır. 

Dialektika – Yoxluq Təlimidir. 
 
Dialektika Mənayla Təzahür arasında Nisbi Fərq görür; Dialektikada 

Məna Təzahürlə bərabərləşir – əslində hər ikisi Yoxa çıxır. 
Dialektika – Yoxluq Təlimidir. 
 
Dialektika Amalla Həyat arasında Nisbi Fərq görür; Dialektikada Amal 

Həyatla bərabərləşir – əslində hər ikisi Yoxa çıxır. 
Dialektika – Yoxluq Təlimidir. 
 
Dialektika Varlıqla Yoxluq arasında Nisbi Fərq görür; Dialektikada 

Varlıqla Yoxluq bərabərləşir – əslində hər ikisi Yoxa çıxır. 
Dialektika – Yoxluq Təlimidir. 
 
Əslində Xeyirlə Şər arasında Fərq – Mütləqdir, Mahiyyətlə Gerçəklik 

arasında Fərq – Mütləqdir, Maddiylə Ruhani arasında Fərq – Mütləqdir, 
Mənayla Təzahür arasında Fərq – Mütləqdir, Amalla Həyat arasında 
Fərq – Mütləqdir, Varlıqla Yoxluq arasında Fərq – Mütləqdir – Dünya 
Təzadlar Birliyidir. 

 
15. Qismətçilik Yoxluğu 

Din İnsanın Aqibətini Allaha tapşırır;  
Fəlsəfi Ehkam – İnsandan asılı olmayan Zəruri Qanunlara. 
Hər ikisində İnsan Yox olur. 
Əslində Bir Zəruriyyət Var – Mahiyyət – Dünyanın, Həyatın, İnsanın 

Əzəli, Əbədi, Sonsuz, Kamil Mənası. 
Ondan başqa nə Varsa – Təzahürdür; 
Fəlsəfi Ehkam Təzahürü Labüdləşdirir; İnsanı Labüd Qanunlar 

Əsarətinə salır: İnsan Aqibətinə Qismətçilik Hakim olur: İnsan Allahdan 
Qismət gözləyir, Zərurətdən Qismət gözləyir; İnamını, İdrakını, 
Mənəviyyatını, İradəsini Qismətə tabe edir; Özündən Aşağı, Özündən 
Kiçik, Özündən Əskik yaşayır. 

Əksliklərin Döyüşü və Vəhdəti Qanunu kəşf edir Dialektika – 
Labüd, Qarşısıalınmaz Zəruri Qanun – və İnsan ümidini ona bağlayır, 
üzünü ona tutur, gözünü ona dikir, Qanunla Bağlanır. 
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Kəmiyyətin Keyfiyyətə keçməsi Qanunu icad edir Dialektika – və 
İnsan ümidini ona bağlayır, üzünü ona tutur, gözünü ona dikir, Qanunla 
Bağlanır. 

İnkarı İnkar Qanunu kəşf edir Dialektika – və İnsan ümidini ona 
bağlayır, üzünü ona tutur, gözünü ona dikir, Qanunla Bağlanır. 

Səbəbiyyət Qanunu kəşf edir Fəlsəfi Ehkam, Səbəbdən doğan 
Labüd nəticə hökmü çıxarır və İnsan ümidini ona bağlayır, üzünü ona 
tutur, gözünü ona dikir, Qanunla Bağlanır. 

Din də, Fəlsəfi Ehkam da İnsanı yox edir, Onu Mütləqiliyindən, 
Ruhaniliyindən, Özümlüyündən ayırır. 

Qismətçilik – Qanunlaşan Yoxluqdur əslində. 
 

16. Ziddiyyət – Bütövlük 
Dialektika – Ziddiyyətdən böyük Məna tanımır. 
Əslində isə Ziddiyyətli Məna olmur, Məna – Bütövdür; 
Bu səbəbdən də Ziddiyyət – Mənasızlıqdır. 
Ziddiyyətli Əzəli olmur; Bu səbəbdən də Ziddiyyət – Ötəridir. 
Ziddiyyətli Əbədi olmur; Bu səbəbdən də Ziddiyyət – Keçicidir. 
Ziddiyyətli Sonsuz olmur; Bu səbəbdən də Ziddiyyət – Sonludur. 
Ziddiyyətli Kamil olmur; Bu səbəbdən də Ziddiyyət – Qeyri-Kamildir. 
Əzəli olmayan Var olmur – Bu səbəbdən də Ziddiyyət – Yoxluqdur. 
Əbədi olmayan Var olmur – Bu səbəbdən də Ziddiyyət – Yoxluqdur. 
Sonsuz olmayan Var olmur – Bu səbəbdən də Ziddiyyət – 

Yoxluqdur. 
Kamil olmayan Var olmur – Bu səbəbdən də Ziddiyyət – Yoxluqdur. 
Ziddiyyətli Var olmur, Bütöv Var olur. 
Gerçəklik – Ziddiyyətlidir; Mahiyyət – Bütöv. 
Həyat – Ziddiyyətlidir; Amal – Bütöv. 
Adam – Ziddiyyətlidir; İnsan – Bütöv. 
Nisbi – Ziddiyyətlidir; Mütləq – Bütöv. 
İnamsızlıq – Ziddiyyətlidir; İnam – Bütöv. 
İdraksızlıq – Ziddiyyətlidir; İdrak – Bütöv. 
Mənəviyyatsızlıq – Ziddiyyətlidir; Mənəviyyat – Bütöv. 
İradəsizlik – Ziddiyyətlidir; İradə – Bütöv. 
Bütövlük – Ziddiyyətin Yoxluğudur – bu səbəbdən də Varlıqdır. 
Ziddiyyət – Bütövlüyün Yoxluğudur – bu səbəbdən də Yoxluqdur. 
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17. Dəyişən – Dəyişməz 
Mütləq – Dəyişmir, Nisbi Dəyişir; – bu səbəbdən  də  Dəyişən Var 

olmur, Dəyişməz Var olur. 
Əzəli – Dəyişmir, Ötəri Dəyişir; – bu səbəbdən də Dəyişən Var olmur, 

Dəyişməz Var olur. 
Əbədi – Dəyişmir, Keçici Dəyişir; – bu səbəbdən də Dəyişən Var 

olmur, Dəyişməz Var olur. 
Sonsuz – Dəyişmir, Sonlu Dəyişir; – bu səbəbdən də Dəyişən Var 

olmur, Dəyişməz Var olur. 
Kamil – Dəyişmir, Qeyri-Kamil Dəyişir; – bu səbəbdən də Dəyişən 

Var olmur, Dəyişməz Var olur. 
Mahiyyət – Dəyişmir, Təzahür Dəyişir; – bu səbəbdən də Dəyişən 

Var olmur, Dəyişməz Var olur. 
Amal – Dəyişmir, Həyat Dəyişir; – bu səbəbdən də Dəyişən Var 

olmur, Dəyişməz Var olur. 
İnsan – Dəyişmir, Adam Dəyişir; – bu səbəbdən də Dəyişən Var 

olmur, Dəyişməz Var olur. 
İnam – Dəyişmir, İnamsızlıq Dəyişir; – bu səbəbdən də Dəyişən Var 

olmur, Dəyişməz Var olur. 
İdrak – Dəyişmir, İdraksızlıq Dəyişir; – bu səbəbdən də Dəyişən Var 

olmur, Dəyişməz Var olur. 
Mənəviyyat – Dəyişmir, Mənəviyyatsızlıq Dəyişir; – bu səbəbdən də 

Dəyişən Var olmur, Dəyişməz Var olur. 
İradə – Dəyişmir, İradəsizlik Dəyişir; – bu səbəbdən də Dəyişən Var 

olmur, Dəyişməz Var olur. 
Dəyişən – Yoxluğa doğru hərəkət edir, Dəyişməz – Varlıqda 

qalır. 
 

18. Qeyri-Müəyyənlik – Müəyyənlik 
Mütləq – Müəyyəndir; Nisbi – Qeyri-Müəyyən. 
Əzəli – Müəyyəndir; Ötəri – Qeyri-Müəyyən. 
Əbədi – Müəyyəndir; Keçici – Qeyri-Müəyyən. 
Sonsuz – Müəyyəndir; Sonlu – Qeyri-Müəyyən. 
Kamil – Müəyyəndir; Qeyri-Kamil – Qeyri-Müəyyən. 
Mahiyyət – Müəyyəndir; Təzahür – Qeyri-Müəyyən. 
Amal – Müəyyəndir; Həyat – Qeyri-Müəyyən. 
İnsan – Müəyyəndir; Adam – Qeyri-Müəyyən. 
İnam – Müəyyəndir; İnamsızlıq – Qeyri-Müəyyən. 
İdrak – Müəyyəndir; İdraksızlıq – Qeyri-Müəyyən. 
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Mənəviyyat – Müəyyəndir; Mənəviyyatsızlıq – Qeyri-Müəyyən. 
İradə – Müəyyəndir; İradəsizlik – Qeyri-Müəyyən. 
Müəyyənlik – Varlıqdır; 
Qeyri-Müəyyənlik – Yoxluq. 
 

19. İmkan – İmkansızlıq 
Mütləqin İmkanı Sonsuzdur, Nisbinin İmkanı – Sonlu;  

bu səbəbdən də Mütləq – İmkanlıdır, Nisbi – İmkansız. 
İmkan Mütləqdə Var olur, Nisbidə Var olmur. 
 
Mahiyyətin İmkanı Sonsuzdur, Təzahürün İmkanı – Sonlu; 

bu səbəbdən də  Mahiyyət – İmkanlıdır, Təzahür – İmkansız. 
İmkan Mahiyyətdə Var olur, Təzahürdə Var olmur. 
 
Amalın İmkanı Sonsuzdur, Həyatın İmkanı – Sonlu;  

bu səbəbdən də  Amal – İmkanlıdır, Həyat – İmkansız. 
İmkan  Amalda Var olur,  Həyatda Var olmur. 
 
İnamın İmkanı Sonsuzdur, İnamsızlığın İmkanı – Sonlu; 

bu səbəbdən də  İnam – İmkanlıdır, İnamsızlıq – İmkansız. 
İmkan İnamda Var olur,  İnamsızlıqda Var olmur. 
 
İdrakın İmkanı Sonsuzdur, İdraksızlığın İmkanı – Sonlu;  

bu səbəbdən də  İdrak – İmkanlıdır, İdraksızlıq – İmkansız. 
İmkan İdrakda Var olur,  İdraksızlıqda Var olmur. 
 

 Mənəviyyatın İmkanı Sonsuzdur,  Mənəviyyatsızlığın İmkanı – Sonlu; 
bu səbəbdən də  Mənəviyyat – İmkanlıdır, Mənəviyyatsızlıq – İmkansız. 

İmkan Mənəviyyatda Var olur,  Mənəviyyatsızlıqda Var olmur. 
 
İradənin İmkanı Sonsuzdur, İradəsizliyin İmkanı – Sonlu;  

bu səbəbdən də  İradə – İmkanlıdır, İradəsizlik – İmkansız. 
İmkan İradədə Var olur, İradəsizlikdə Var olmur. 
 
Əzəlinin İmkanı Sonsuzdur, Ötərinin İmkanı – Sonlu; 

bu səbəbdən də Əzəli – İmkanlıdır, Ötəri – İmkansız. 
İmkan Əzəlidə Var olur, Ötəridə Var olmur. 
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Əbədinin İmkanı Sonsuzdur, Keçicinin İmkanı – Sonlu;  
bu səbəbdən də Əbədi – İmkanlıdır, Keçici – İmkansız. 

İmkan Əbədidə Var olur, Keçicidə Var olmur. 
 
Kamilin İmkanı Sonsuzdur, Qeyri-kamilin İmkanı – Sonlu;  

bu səbəbdən də Kamil – İmkanlıdır, Qeyri-kamil – İmkansız. 
İmkan Kamildə Var olur, Qeyri-kamildə Var olmur. 
 
Dünyanın Məna boyda İmkanı var – Dünyadan Artıq. 
Həyatın Məna boyda İmkanı var – Həyatdan Artıq. 
İnsanın Məna boyda İmkanı var – İnsandan Artıq. 
 

20. Təkrar – Təkrarsızlıq 
Nisbi Mütləqə çatmır, bu səbəbdən də Dünya təkrarlanır. 
Həyat Amala çatmır, bu səbəbdən də Dünya təkrarlanır. 
Gerçəklik Mahiyyətə çatmır, bu səbəbdən də Dünya təkrarlanır. 
Təzahür Mənaya çatmır, bu səbəbdən də Dünya təkrarlanır. 
Cəmiyyət İnsana çatmır, bu səbəbdən də Dünya təkrarlanır. 
Tarix İnsana çatmır, bu səbəbdən də Dünya təkrarlanır. 
Maddi Ruhaniyə çatmır, bu səbəbdən də Dünya təkrarlanır. 
Ötəri Əzəliyə çatmır, bu səbəbdən də Dünya təkrarlanır. 
Keçici Əbədiyə çatmır, bu səbəbdən də Dünya təkrarlanır. 
Sonlu Sonsuza çatmır, bu səbəbdən də Dünya təkrarlanır. 
Qeyri-Kamil Kamilə çatmır, bu səbəbdən də Dünya təkrarlanır. 
Gerçək İnam – Mütləq İnama çatmır, bu səbəbdən də Dünya 

təkrarlanır. 
Gerçək İdrak – Mütləq İdraka çatmır, bu səbəbdən də Dünya 

təkrarlanır. 
Gerçək Mənəviyyat – Mütləq Mənəviyyata çatmır, bu səbəbdən də 

Dünya təkrarlanır. 
Gerçək İradə – Mütləq İradəyə çatmır, bu səbəbdən də Dünya 

təkrarlanır. 
Dünya özünə çatmır – bu səbəbdən də təkrarlanır. 
Həyat özünə çatmır – bu səbəbdən də təkrarlanır. 
İnsan özünə çatmır – bu səbəbdən də təkrarlanır. 
Təkrarda  Dünya Var olmur, Həyat Var olmur, İnsan Var olmur. 
Varlıq – Təkrarsızlıq tələb edir –Təkrarı ötmək! 
 

 



222 

21. Xeyir – Şər 
Şərin öz Varlığı Yoxdur; 
Şər – Xeyirin Yoxluğudur. 
Mütləq Şər olmur – bu səbəbdən də Şər Var olmur. 
Əzəli Şər olmur – bu səbəbdən də Şər Var olmur. 
Əbədi Şər olmur – bu səbəbdən də Şər Var olmur. 
Sonsuz Şər olmur – bu səbəbdən də Şər Var olmur. 
Kamil Şər olmur – bu səbəbdən də Şər Var olmur. 
Xeyir Var olsa – Şər olmaz. 
Xeyir Gerçəklikdə Var olmur; 
Bu səbəbdən də Şər Yox olmur. 
Mütləqdə Şər olmur, Nisbidə Şər olur; bu səbəbdən də Şər Var 

olmur. 
Həyatda Şər olur – Amalda Şər olmur; bu səbəbdən də Şər Var 

olmur. 
Təzahürdə Şər olur – Mahiyyətdə Şər olmur; bu səbəbdən də Şər 

Var olmur. 
İnamda Şər olmur, İnamsızlıqda Şər olur; bu səbəbdən də Şər Var 

olmur. 
İdrakda Şər olmur, İdraksızlıqda Şər olur; bu səbəbdən də Şər Var 

olmur. 
Mənəviyyatda Şər olmur, Mənəviyyatsızlıqda Şər olur; bu 

səbəbdən də Şər Var olmur. 
İradədə Şər olmur, İradəsizlikdə Şər olur; bu səbəbdən də Şər Var 

olmur. 
Şər – Gerçəklikdə olan Yoxluqdur. 
Xeyir – Gerçəklikdə olmayan Varlıqdır. 
Şər Yoxluğunu ötən – Xeyir Varlığına yetir. 
 

22. Ölümsüzlük – Ölüm 
Mütləq ölmür – Nisbi ölür; 

bu səbəbdən də Ölüm Var olmur, Ölümsüzlük Var olur. 
Əzəli ölmür – Ötəri ölür;  

bu səbəbdən də Ölüm Var olmur, Ölümsüzlük Var olur. 
Əbədi ölmür – Keçici ölür;  

bu səbəbdən də Ölüm Var olmur, Ölümsüzlük Var olur. 
Sonsuz ölmür – Sonlu ölür;  

bu səbəbdən də Ölüm Var olmur, Ölümsüzlük Var olur. 
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Kamil ölmür – Qeyri-kamil ölür;  
bu səbəbdən də Ölüm Var olmur, Ölümsüzlük Var olur. 

Ruh ölmür – Cism ölür; 
bu səbəbdən də Ölüm Var olmur, Ölümsüzlük Var olur. 

İdrak ölmür – İdraksızlıq ölür;  
bu səbəbdən də Ölüm Var olmur, Ölümsüzlük Var olur. 

Mənəviyyat ölmür – Mənəviyyatsızlıq ölür;  
bu səbəbdən də Ölüm Var olmur, Ölümsüzlük Var olur. 

İradə ölmür – İradəsizlik ölür;  
bu səbəbdən də Ölüm Var olmur, Ölümsüzlük Var olur. 

Məna ölmür – Təzahür ölür; 
 bu səbəbdən də Ölüm Var olmur, Ölümsüzlük Var olur. 

Mahiyyət ölmür – Hadisə ölür;  
bu səbəbdən də Ölüm Var olmur, Ölümsüzlük Var olur. 

Dünyada Varlıq da var, Yoxluq da. 
Ölümsüzlük – Dünyanın Varlığıdır,  
Ölüm – Dünyanın Yoxluğu. 
 

 
23. İnsanilik 

İnsan Varlıqdan yaranır – Yoxluğa düşür, 
Yoxluğu Var elədiyi dərəcədə Var olur. 

 
 
 
 

22 Qismət günü, Yağış Ayı, 13-cü il. Bakı. 
(22 noyabr 1991-ci il). 
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(Səkkizinci  Müqəddəs  Kitab) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



226 



227 

1. MÜTLƏQ  TƏLƏB 
İctimai İnqilab – cəmiyyəti baş-ayaq qoyur və çox cüzi nəticə əldə 

edir. 
Azadlıq, Bərabərlik, Qardaşlıq... şüarlarının heç biri həyata keçmədi. 
İnqilab həm də cəmiyyəti məhv olmaq təhlükəsi qarşısında qoyur. 
Fransanı əslində Monarxizmi bərpa edən Napoleon xilas etdi. 
Rusiyanı əslində totalitarizmi (Mütləq Dövlət Hakimiyyətini) təsdiq 

edən Stalin xilas etdi. 
Ruhani İntibah – insanların İnamını, İdrakını, Mənəviyyatını, 

İradəsini kamilləşdirir və çox böyük nəticələr əldə edir: bəşəri mənəvi 
iflasdan, vəhşilikdən, əxlaq süqutundan qurtarır. 

Ruhani hərəkatlar olmasaydı (məs. Zərdüşt hərəkatı, Budda hərəkatı, 
İsa hərəkatı və s.) insanlar yırtıcılıq və murdarlıq cəngəlliyində itib-
batardılar. 

İnqilab insanı köhnə cəmiyyətin zülmündən xilas etmək istəyir, 
ancaq əslində yeni əsarət yaradır. Ən yaxşı halda Möhtəşəm, Zorlu 
Dövlət peyda olur və həmin Dövlət insanı öz köləsinə çevirir. 

İnsan üçün yaranmış yeni Dövlət İnsanı bütünlüklə zəbt edir: İnsan 
bir şəxsiyyət kimi heç səviyyəsinə endirilir, misilsiz bir antiinsanilik – 
insanilik bayrağı altında antiinsanilik – bərqərar olur. 

Köhnə ictimai-siyasi quruluş devrilir, ancaq İnsanın qaranlıq iqbalına 
gün düşmür. Mülkiyyət ümumiləşir, (ictimailəşir, dövlətləşir), ancaq 
İnsanın qaranlıq iqbalına gün düşmür. 

İstismarçı siniflər ləğv olunur, ancaq İnsanın qaranlıq iqbalına gün 
düşmür. 

“Kiçik xalqları” azadlığa çıxarırlar, əslində isə onun azadlığını – 
müstəqil yaşamaq haqqını – əlindən alırlar. 

Bərabərlikdən danışırlar – bərabərsizlik yaradırlar: imtiyazlar təzadı, 
maddi təminat fərqi ədalətə meydan oxuyur. 

Təzə əyanlar, zadəganlar silkləri törəyib. 
“Vahid ideologiya əsasında yaranan xalq” şüarı altında millətləri 

tədricən, ardıcıl şəkildə, məharətlə, “qardaşcasına”, “böyük xalqın” 
damlasına çevirirlər. 

Dinlə döyüş şüarı altında Mütləqə İnamı sarsıdırlar. 
Qabaqcıl İdrak şüarı altında idraksızlıq yayırlar. 
Qabaqcıl Əxlaq şüarı altında əxlaqsızlıq yayırlar. 
Vahid İradə şüarı altında iradəsizlik yayırlar. 
Bu fəlakətli vəziyyət Mütləq bir tələb – Ruhani İntibah (Dirçəliş) Tələbi 

irəli sürür. 
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Ruhani İntibahın Məqsədi aşağıdakından ibarətdir: 
I. Mütləqə İnamı təsdiq etmək. 
II. Ruhani Varlıq olan İnsanı Kamilləşdirmək, Yüksəltmək, öz Mütləq 

Mahiyyətinə çatdırmaq. 
III. Müstəqil, Azad, Vahid Xalq yaratmaq. 
IV. İnsana layiq olan Ruhani Cəmiyyət qurmaq. 
V.  Şərqin Ruhani Ləyaqətini bərpa etmək. 
VI. Bəşəri İnamsızlıq, İdraksızlıq, Mənəviyyatsızlıq, İradəsizlik 

bəlasından qurtarmaq. 
Mütləq Tələb – Müqəddəs Tələbdir! Bu Tələbi həyata keçirmək 

üçün Müqəddəsləşmək gərəkdir. 
Bu baxımdan, Mütləq Tələb həm də Müqəddəsləşmək Tələbidir! 
 

2. TARİXƏ  BAXIŞ 
Bəşər Tarixi – iqtisadiyyat tarixi deyil, ictimai siniflər tarixi deyil. 
Bəşər tarixi İnsan tarixidir. 
İnsan özünü tarixdə iki biçimdə: İnsani Mahiyyət (yəni İnsanı 

heyvanat dünyasından fərqləndirən keyfiyyətlər) və Fərdlər biçimində 
ifadə edir. 

Bəşər tarixində nə baş verirsə, onun əsasını İnsani Mahiyyət və 
Fərdlər fəaliyyəti təşkil edir. 

İqtisadiyyat – İnsani Mahiyyətdən və Fərdlərdən asılıdır. 
Siniflər – İnsani Mahiyyətdən və Fərdlərdən asılıdır. 
İnsani Mahiyyət, Fərdlər – iqtisadiyyatdan əhəmiyyətlidir. 
İnsani Mahiyyət, Fərdlər – Siniflərdən əhəmiyyətlidir. 
İqtisadiyyatı cəmiyyətin aparıcı qüvvəsi saymaq – zahiri təsəvvürlərə 

uymaqdır, üzdə olanı görməkdir, Mahiyyətə, Daxilə, Batinə nüfuz edə 
bilməməkdir. 

Sinfi fəaliyyəti cəmiyyətin aparıcı qüvvəsi saymaq – zahiri 
təsəvvürlərə uymaqdır, üzdə olanı görməkdir, Mahiyyətə, Daxilə, Batinə 
nüfuz edə bilməməkdir. 

İqtisadiyyatın arxasında – İnsan dayanır.  
Sinfin arxasında – Fərd dayanır. 
İqtisadiyyat  – əlamətdir, Mahiyyət deyil. 
Sinif  – əlamətdir, Mahiyyət deyil. 
Mahiyyət – İnsanilikdir və o, canlı fərdlərdə Təzahür edir. 
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3. AZADLIQ 
I 

Azad Yırtıcı – Müdhiş Əsarət yaradır. 
Azad Hərcayi – Müdhiş Əsarət yaradır. 
Azad Xudbin – Müdhiş Əsarət yaradır. 
Azad Həris – Müdhiş Əsarət yaradır. 
Azad Əyyaş – Müdhiş Əsarət yaradır. 
Bəşəri yalnız İnsanlar Azad edə bilər. 
Yalnız İnsanlaşan bəşər Azad ola bilər. 

II 
“Azadlıq Haqsızlıq törədir!” – deyirlər. 
“Azadlıq Qəddarlıq törədir!” – deyirlər. 
“Azadlıq İstismar törədir!” – deyirlər. 
“İnsanilikdən kənar Azadlıq yoxdur!” – deyirik. 
“İnsanilik Haqsızlıq törətməz!” – deyirik. 
“İnsanilik Qəddarlıq törətməz!” – deyirik. 
“İnsanilik İstismar törətməz!” – deyirik. 

III 
Heç kəsin əsarətini qəbul etmirəm, heç kəsin azadlığına qəsd 

etmirəm. 
IV 

İnsan öz balaca “Mən”inə bərabər olanda kölə olur. 
İnsan öz böyük “Mən”inə bərabər olanda Azad olur. 
Balaca “Mən”də Yırtıcı yaşayır, Hərcayi yaşayır, Xudbin yaşayır, 

Həris yaşayır, Əyyaş yaşayır. 
Böyük “Mən”də Yırtıcı ölür, Hərcayi ölür, Xudbin ölür, Həris ölür, 

Əyyaş ölür. 
Azad İnsan – Azad Dünya yaradır. 

V 
Hamının Azad olması üçün – hamının İnsan olması gərəkdir. 

VI 
Hamı Azad olmaq istəyir, hamı İnsan olmaq istəmir. 
Bu səbəbdən də Bəşər Köləlikdən qurtarmır. 
İçindəki Yırtıcılıq aşkara çıxır – əsarət doğulur. 
İçindəki Hərcayi aşkara çıxır – əsarət doğulur. 
İçindəki Xudbin aşkara çıxır – əsarət doğulur. 
İçindəki Əyyaş aşkara çıxır – əsarət doğulur. 

VII 
Hamı Azad ola bilər – hamı İnsan ola bilsə. 
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4. XƏLQİ  GERÇƏKLİK 
Xəlqi gerçəklik – İqtisadi gerçəklik deyil, ictimai gerçəklik deyil. 
Xəlqi gerçəklik – Xüsusi Ruhani gerçəklikdir. 
O, cəmiyyətin qarşısında Müqəddəs Məqsəd qoyur, insanları həmin 

Məqsədi həyata keçirməyə səfərbər edir, həmin Məqsəd vasitəsilə 
Həyatı Ali Həyata yüksəldir. 

 
5. RUHANİ  BƏRABƏRSİZLİK 

Sinfi mənsubiyyət baxımından insanlar bir-birinə bərabərdir. 
Ali sinif, adi sinif, yüksək sinif, aşağı sinif yoxdur. 
Təbəqə baxımından insanlar bir-birinə bərabərdir. 
Ali təbəqə, adi təbəqə, yüksək təbəqə, aşağı təbəqə yoxdur. 
İxtisas baxımından insanlar bir-birinə bərabərdir. 
Ali ixtisas, adi ixtisas, yüksək ixtisas, alçaq ixtisas yoxdur. 
Maddi təminat baxımından insanlar bir-birinə bərabərdir. 
Varlılar-Yoxsullar ədalətsizliyi aradan qaldırılmalıdır. 
Rütbə, vəzifə imtiyazları – süni imtiyazlardır. 
İmtiyaz bərabərliyi olmayan yerdə ədalətdən danışmaq olmaz. 
Ancaq Ruhanilik baxımından, yəni İnam, İdrak, Mənəviyyat, İradə 

baxımından insanlar bir-birinə bərabər deyil və bu bərabərsizliyin inkarı 
ləyaqətsizliyin təsdiqindən başqa bəşərə heç nə vermir. 

Yetkin Naqisə bərabər olmaz. 
Saf Murdara bərabər olmaz. 
Müdrik Naşıya bərabər olmaz. 
Fədakar Xudbinə bərabər olmaz. 
Cəsur Qorxağa bərabər olmaz. 
Təbii Süniyə bərabər olmaz. 
Doğru Əyriyə bərabər olmaz. 
Bu baxımdan Mənəvi Yüksəklər, Alilər, Böyüklər Ləyaqəti Var və 

həmişə olacaqdır. 
Ancaq həmin Ləyaqət Maddi, İctimai, Siyasi İmtiyaz tanımır. 
Ruhani Ləyaqətin ölçüsü – Təmənnasızlıqdır. 
 

6. İNSANİ  MÜNASİBƏT 
İnsan dünyaya İnsanla rəqabət aparmaq üçün gəlməyib. 
İnsan dünyaya İnsanın üzərindən adlayıb keçmək üçün gəlməyib. 
İnsan dünyaya İnsanı uçuruma sürükləmək üçün gəlməyib. 
İnsan dünyaya özündəki Mütləqə çatmaq üçün gəlib. 
Həyat uğrunda mübarizə – antiinsanilikdir. 



231 

Kamil – rəqabət tanımır, insanilik tanıyır. 
Kamil – rəqabət oyatmır, məhəbbət oyadır. 
İnsanilik – rəqabəti öldürür. 
Kamil – hamını kamil görmək istəyir, bu səbəbdən də rəqabət 

yaranmır. 
Kamilin yeganə təmənnası – kamillikdir, bu səbəbdən də rəqabət 

yaranmır. 
Kamillik – yırtıcılığın, xudbinliyin, həsədin ölümüdür, bu səbəbdən də 

rəqabət yaranmır. 
İnsani münasibətdə rəqabətə yer olmur. 
 

7. QEYRİ-İNSANİLİK 
“Xudbinlik təbiidir” – deyirlər. 
“Yırtıcılıq təbiidir” – deyirlər. 
“Qorxaqlıq təbiidir” – deyirlər. 
“Hərislik təbiidir” – deyirlər. 
“Təbii saydığınız heyvanidir” – deyirik – “qeyri-insanidir” – deyirik. 
 

8. İNSANİ  BİRLİK – HEYVANİ  BİRLİK 
 
I 

İnsani Birlik yaratmaq üçün İnsan özünü Fərdi şəxsiyyət kimi tam 
ifadə etməlidir: yəni İqtisadi, İctimai, İdraki, Mənəvi Müstəqillik əldə 
etməlidir. 

Heyvani Birlik yaratmaq üçün İnsan Fərdi şəxsiyyət kimi heç 
olmalıdır, yəni İqtisadi, İctimai, İdraki, Mənəvi Müstəqilliyindən əl 
çəkməlidir. 

 
II 

Ümumilik hakimiyyəti – heyvanlaşma Təhlükəsi yaradır. 
Ümumi – Müstəqillik tanımır, bənzərsizlik tanımır. Ümumi – 

eyniləşmə tanıyır. 
Eyniləşən bəşər – sürüləşir. 

 
III 

İnsana inanmadılar – Sinfə inandılar. 
Şəxsiyyətə inanmadılar – Ümumiyə inandılar. 
İnsansızlıq yaratdılar. 
İnamsızlıq yaratdılar. 
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9. XÜSUSİ  MÜLKİYYƏT – ÜMUMİ  MÜLKİYYƏT 
“Xüsusi Mülkiyyət ədalətsizlik yaradır” – deyirlər. 
“Əmək bahasına qazanılan Xüsusi Mülkiyyət – ədalətin təsdiqidir!” – 

deyirik. 
“İstismar bahasına qazanılan Xüsusi Mülkiyyət – zülmün təsdiqidir!” 

– deyirik. 
“Dövlətləşən, ümumiləşən, ictimailəşən Xüsusi Mülkiyyət – əsarətin 

təsdiqidir!” – deyirik. 
Birincidə əməkçi öz zəhmətinə sahib olur. 
İkincidə İstismarçı Şəxs Əməkçinin zəhmətinə sahib olur. 
Üçüncüdə Zorakı Dövlət əməkçinin zəhmətinə sahib olur. 
Xüsusi Mülkiyyəti əməkçinin əlindən alırlar. 
Xüsusi Mülkiyyəti ədalətsizləşdirirlər. 

 
10. MƏHRUMİYYƏT 

“İstismarı aradan qaldırdıq” – deyirlər. 
“İstismar olunan mülkiyyətə sahib olmadı” – deyirik. 
“Burjuaziyanı ləğv etdik!” – deyirlər. 
“Fəhlə Mülkiyyətə (Fabrikə, Zavoda) sahib olmadı” – deyirik. 
“Mülkədarlığı ləğv etdik!” – deyirlər. 
“Kəndli Mülkiyyətə (Torpağa) sahib olmadı” – deyirik. 
“Fəhlə öz əzəli Məhrumiyyətindən xilas olmadı” – deyirik. 
“Kəndli – fəhlələşdi!” – deyirik. 
 

11. İSTİQBAL 
Heç kəsin heç nəyi olmayacaq və hamının hər şeyi olacaq. 
Yəni heç kəs özünə sahib olmayacaq və hamı bir-birinə bərabər 

olacaq. 
12. HAQSIZLIQ 

I 
“Azadlığa çıxanın” İnam azadlığı əlindən alınıb. 

  İdrak azadlığı əlindən alınıb. 
  Mənəviyyat azadlığı əlindən alınıb. 
  İradə azadlığı əlindən alınıb. 

Azadlığa çıxan azadlıqdan çıxıb. 
II 

İnamına Zor Sahib olub, ona görə İnamsızdır. 
İdrakına Zor Sahib olub, ona görə İdraksızdır.  
Mənəviyyatına Zor Sahib olub, ona görə Mənəviyyatsızdır. 
İradəsinə Zor Sahib olub, ona görə İradəsizdir. 
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III 
Zorla “inamlanıb”, ona görə əsarətdədir. 
Zorla “idraklanıb”, ona görə əsarətdədir. 
Zorla “mənəviləşib”, ona görə əsarətdədir. 
Zorla “iradələşib”, ona görə əsarətdədir. 
Haqsızlıqdan başqa heç bir haqqı yoxdur! 

IV 
“İnsan azadlığı toxunulmazdır!” – deyirdilər bir vaxt. 
Toxunmalı bir şey qalmayıb. 
“İnsan yalnız könüllü şəkildə azadlığından keçə bilər” – deyirdilər bir 

vaxt. 
Keçməli bir şey qalmayıb. 
“İnsan vasitə deyil – Məqsəddir!” – deyirdilər bir vaxt. 
İnsan ictimai vasitəyə çevrilib. 

  İqtisadi vasitəyə çevrilib. 
  Siyasi vasitəyə çevrilib. 

 
13. KONKRET  İFLAS 

Mücərrəd Ədaləti, bütün dövrlərə aid olan, əbədi, dəyişməz Ədaləti 
lənətləyirlər. 

Və konkret, dinamik, sinfi ədalətdən dəm vururlar. 
Görəsən, ədalət necə olarmış: hər an dəyişən, qeyri-sabit, dövrlə 

başlanıb, dövrlə bitən, hər gözə bir cür görünən, hər dodaqda bir cür 
danışılan, hər qulaqda bir cür səslənən, qeyri-müəyyən, əslində qeyri-
mövcud bir yoxluqmu? 

Mücərrəd Həqiqəti, bütün dövrlərə aid olan, əbədi, dəyişməz 
Həqiqəti lənətləyirlər və konkret, dinamik, sinfi həqiqətdən dəm vururlar. 

Görəsən, həqiqət necə olarmış: hər an dəyişən, qeyri-sabit, dövrlə 
başlanıb, dövrlə bitən; hər gözə bir cür görünən, hər dodaqda bir cür 
danışılan, hər qulaqda bir cür səslənən, qeyri-müəyyən, əslində qeyri-
mövcud bir yoxluqmu? 

Mücərrəd Xeyiri, bütün dövrlərə aid olan, əbədi, dəyişməz Xeyiri 
lənətləyirlər və konkret, dinamik, sinfi xeyirdən dəm vururlar. 

Görəsən, xeyir necə olarmış: hər an dəyişən, qeyri-sabit, dövrlə 
başlanıb, dövrlə bitən; hər gözə bir cür görünən, hər dodaqda bir cür 
danışılan, hər qulaqda bir cür səslənən, qeyri-müəyyən, əslində qeyri-
mövcud bir yoxluqmu? 

Mücərrəd Əxlaqı, bütün dövrlərə aid olan, əbədi, dəyişməz Əxlaqı 
lənətləyirlər və konkret, dinamik, sinfi əxlaqdan dəm vururlar. 
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Görəsən, əxlaq necə olarmış: hər an dəyişən, qeyri-sabit, dövrlə 
başlanıb, dövrlə bitən; hər gözə bir cür görünən, hər dodaqda bir cür 
danışılan, hər qulaqda bir cür səslənən, qeyri-müəyyən, əslində qeyri-
mövcud bir yoxluqmu? 

Ədalətsizdirlər – ona görə Mücərrəd Ədaləti inkar edirlər. 
Həqiqətsizdirlər – ona görə Mücərrəd Həqiqəti inkar edirlər. 
Xeyirsizdirlər – ona görə Mücərrəd Xeyiri inkar edirlər. 
Əxlaqsızdırlar – ona görə Mücərrəd Əxlaqı inkar edirlər. 
Özlərində olmayanı görmürlər. 
 

14. EHKAM  SƏDDİ 
Xalq İnam uğrunda döyüşür – Sinfi Mənafe axtarırlar. 
Xalq Ədalət uğrunda döyüşür – Sinfi Mənafe axtarırlar. 
Xalq daxili əsarət əleyhinə döyüşür – Sinfi Mənafe axtarırlar. 
Xalq xarici əsarət əleyhinə döyüşür – Sinfi Mənafe axtarırlar. 
Dünyada nə baş verirsə – onu Sinfi Mənafeylə bağlayırlar. 
İdrak Sinfi Mənafe səddində ilişib qalır – Həqiqətə çatmır. 
 

 
15. RUHANİ  RƏŞADƏT 

I 
Zamandan adlamaq. 
Əzabdan adlamaq. 
Təhlükədən adlamaq. 
Ölümdən adlamaq. 
Dözümdə odlanmaq. 

II 
Ruhani Tənhalığa düçar olar – Taleyi dəyişməz. 
Məhrumiyyətə düçar olar – Taleyi dəyişməz. 
İşgəncələrə düçar olar – Taleyi dəyişməz. 
Dustaqxanaya düşər – Taleyi dəyişməz. 
Təqib olunar – Taleyi dəyişməz. 
Təhqir olunar – Taleyi dəyişməz. 
Çünki Ruhaninin Taleyi – Amaldır. 
Amal – dəyişməz! 

III 
Şər – Tənhalıqla qorxudur, 

  Məhrumiyyətlə qorxudur, 
  İşgəncəylə qorxudur, 
  Dustaqxanayla qorxudur, 
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Təqiblə qorxudur, 
Təhqirlə qorxudur. 

Qorxaq – Şərə xidmət eləyir. 
IV 

Şərin hökmünə tabe olmuruq. 
Şərə Ruhani təzyiq göstəririk. 
Şəri ifşa edirik, damğalayırıq, rədd edirik. 
Xalq Şəri tanıyır. 
Xalq Şərlə Ruhani Döyüşə hazırlanır. 
Xalq Şərlə Ruhani Döyüşə çağırılır. 
 
Şərləşən – özündəki İnsanı öldürür. 
Canavarlaşır, İlanlaşır. 
 
Ruhani – özündəki İnsanı bəsləyir. 
Canavarı, İlanı öldürür. 
 
Biz xalqı Ruhani Yaşamağa çağırırıq. 
Biz xalqı Ruhani ölümdən xilas edirik. 
 
Biz Canavara, İlana Quzu Məsumluğu göstərmirik. 
Biz Canavara, İlana Ruhani Rəşadət Qətiyyəti göstəririk. 

 
16. İDEALSIZLIQ 

I 
Ruhani maraq – özündəki Mütləqə çatmaqdır. 
Maddi maraq – Varidata çatmaqdır. 
Maddi ehtiyac – Bədəni yaşatmadır. 

II 
Maddi nemətlər zənginliyi – zəruri və gərəkli məziyyətdir. 
Ancaq cəmiyyətin İdealını Maddi bolluqda görmək – cəmiyyəti 

idealsız qoymaqdır. 
Çünki İdeal – Maddi Hadisə deyil, Ruhani Hadisədir. 

III 
Maddi İdeal yoxdur. 
Maddi nemətlər vasitəsiylə Toxlar cəmiyyəti yaratmaq olar, İnsanlar 

cəmiyyəti yox. 
IV 

Güzəransızlığı aradan qaldırmaq – İnsansızlığı aradan qaldırmaqdan 
çox asandır. 
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V 
İnsani cəmiyyət yaratmaq üçün insanlaşmaq Məqsədinə çatmaq 

lazımdır. 
VI 

İnsanlaşan özündəki vəhşini, naşını, xudbini, çirkini öldürür, balaca 
“mən”i üzərində yüksəlir, ruhani zənginlik qazanır. 

VII 
Maddi sərvət uğrunda yarışda İnsanilik qələbə çalmır, məğlub olur. 

VIII 
İnsanlar gözlərini maddiyyata dikiblər, ona görə də ruhaniliyi 

görmürlər. 
IX 

Maddi nemətlər vasitəsiylə İdeala yüksəlmək olmaz, bədəni mühafizə 
etmək olar. 

X 
İnsani problemlərin həlli iqtisadi problemlərin həllindən çox çətindir. 

XI 
Maddi bərabərliyin İnsani cəmiyyət yaradacağı ehtimalı – xülyadır. 
Maddi bərabərlik çox adi bir ədaləti bərpa edir: hamı təbiətdən eyni 

dərəcədə bəhrələnə bilər. 
Ancaq Maddi bərabərlik İnsanilik yaratmır: 
Ali İnam, Ali İdrak, Ali Mənəviyyat, Ali İradə Maddi Bərabərlik 

vasitəsiylə hasil olmur. 
Vəhşilik, xudbinlik, hərislik maddi bərabərliklə aradan qalxmır. 
Eybəcərlik yaşayır və zəngin antiinsanilik çeşidləri törədir. 
 

17. ƏLAC 
İnsan özünə qalib gələcəksə – Dünya düzələcək. 
İnsan özünə məğlub olacaqsa – Dünya pozulacaq. 

 
18. ŞƏRƏ  QARŞI  XEYİR 

Mütləq İnam – İnamsızlığın sonu deməkdir. 
Mütləq İdrak – İdraksızlığın sonu deməkdir. 
Mütləq Mənəviyyat – Mənəviyyatsızlığın sonu deməkdir. 
Mütləq İradə – İradəsizliyin sonu deməkdir. 
 
Şəri Xeyir öldürər – Şər öldürməz. 

 
Qürub Ayı, 7-ci il. Bakı. 

(1985-ci il, avqust). 
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(Yeddinci  Müqəddəs  Kitab) 
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RUHANİ – FƏRDİ – MADDİ 
I 

Maddi bərabərsizlik – Ruhaniyyatı Maddiyyatla bərabərləşdirir. 
Maddi bərabərlik – Ruhaniyyatı Maddiyyatdan ayırır. 
Bu baxımdan, Maddi bərabərlik Ruhani bərabərsizliyə xidmət edir. 

II 
Maddi bərabərsizlik – Fərdiyyəti Maddiyyatla bərabərləşdirir. 
Maddi bərabərlik – Fərdiyyəti Maddiyyatdan ayırır. 
Bu baxımdan, Maddi bərabərlik Fərdi bərabərsizliyə xidmət edir. 

III 
Maddi bərabərlikdə Ruhaniyyat Maddiyyatla ölçülmür. Fərdiyyət 

Maddiyyatla ölçülmür.  
Ruhaniyyat özünü tam ifadə edir. 
Fərdiyyət özünü tam ifadə edir. 
 

2. FƏRDİYYƏT – CƏMİYYƏT 
“Fərdiyyət hər şeydir – cəmiyyət heç şey!” – fikri cəfəngiyyatdır. 

Çünki Tək hər şey olanda – cəm heç şey olmaz. 
“Fərdiyyət heç şeydir – cəmiyyət hər şey!” – fikri cəfəngiyyatdır.  

Çünki Tək heç şey olanda cəm də heç şey olur. 
Fərdiyyətçiliyi Xudbinliklə eyniləşdirirlər. Əslində xudbinlik 

fərdiyyətçiliyə ziddir, çünki fərdi ləyaqətə ziddir. 
 

3. İNSAN – KOLLEKTİV – ŞƏRAİT 
I 

İnsan anadan kollektiv şəkildə doğulmur, Tək-tək, Fərdi şəkildə 
doğulur. 

Kollektivi Fərdlər yaradır. 
Pis İnsanlar pis kollektiv yaradırlar. 
Günah İnsandadır. 

II 
İnsandan kənarda şərait yoxdur. 
Pis şəraiti pis İnsanlar yaradıblar. 
Günah İnsandadır. 

III 
Russo deyirdi ki, “İnsan yaxşıdır, onu pozan pis ictimai şəraitdir”. 
Bəs pis ictimai şəraiti kim yaradıb? 
Günah İnsandadır. 
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IV 
Russo deyirdi ki, “Yaxşı İnsanı pis eləyən xüsusi Mülkiyyətdir”. 
Bəs “yaxşı İnsan” niyə xüsusi Mülkiyyət kimi pis bir hadisə törətdi, 

“təbiətə quldurcasına basqın etdi”?! 
Günah İnsandadır. 

V 
İnsan özünü dəyişməsə, yaxşı İnsan olmasa, ictimai şərait də 

dəyişməyəcək, pis şərait olaraq qalacaq. 
Nicat İnsandadır. 
 

4. AZADLIQ – BƏRABƏRLİK 
Hamı Azad yaşamaqda bir-birinə bərabərdir. 

 
5. İNSANLAŞMAQ – FƏRDİLİK 

Cəmiyyəti İnsanlaşdırmaq üçün hər Fərd özünü İnsanlaşdırmalıdır. 
Cəmiyyətdən İnsanlaşma gözləyən – yanılır! 
Çünki cəmiyyət – Fərdlərdə olandan artıq heç nə yaratmır. 
 

6. İNSANİLİK – İCTİMAİLİK 
“İnsan – ictimai varlıqdır” – sözündə həqiqət yoxdur. 
İnsan – cəmdən törəmir. 
İnsan – cəmi törədir. 

7. FƏRDİ – İCTİMAİ 
“Fərdi Mənafe ictimai Mənafeyə qurban verilir” – fikrində Hikmət 

yoxdur. 
“İctimai Mənafe fərdi Mənafeyə çevrilir” – fikrində Hikmət var. 
 

8. FƏRD – XALQ – DÖVLƏT 
Fərd Xalqda İdeal Məqsədə yüksəlir, Ruhani Dövlət xalqı ifadə edir. 

 
9. ATA – ANA – ÖVLAD 

Ailə – Azad Şəxsiyyət becərən Bağçadır. 
Bağbanı – Ata, Torpağı – Ana. 
 

10. ÇOXLUQ – AZLIQ 
Yüz adamı bir İnsan idarə edə bilər. 
Bir İnsanı Yüz Adam idarə edə bilməz. 
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11. KOLLEKTİV – ŞƏXSİYYƏT – DÖVLƏT 
I 

Müasir kollektivi Şəxsiyyətin xilaskarı sayırlar. Əslində isə o, 
şəxsiyyət üzərində hakimlik alətidir. Yəni hakim – kollektiv vasitəsilə 
Şəxsiyyət üzərində Ağalıq edir. 

II 
Ümumi Mənafeyə xidmət edən əslində Rəhbərliyə xidmət edir. Çünki 

Rəhbərlik Ümumiliyin Timsalçısı hesab olunur. 
III 

Kollektiv – Şəxsiyyəti Müstəqillik Yükündən xilas edir, onu 
Şəxsiyyətsizləşdirir. 

Bu səbəbdən də kollektiv ən çox mütiləşdirilmiş adamlardan ibarət 
olur. 

IV 
Kollektiv – Tabeçilər birliyi yaradır. Həmin birlik ən çox müstəbidlik 

üçün yarayır. 
Çünki müstəbidlik əslində kollektiv tabeçilik deməkdir. 

V 
Kollektiv əmək – zəhmətkeşi əmlaksız qoyur, onu nökər səviyyəsinə 

endirir.  
Kollektiv Mülkiyyət əslində əməkçidən ayrılan, əməkçiyə yad olan, 

özgələşən Mülkiyyətdir. 
Kollektiv Mülkiyyətə dövlət malik olur.  
Dövlət Mülkiyyəti – Anonim Mülkiyyətdir, ancaq Ağa Mülkiyyətidir, 

Hakim Mülkiyyətidir. Çünki burada zəhmətkeş – Dövlət adlanan Ağanın 
nökəridir. 

VI 
“Dövlət Mülkiyyəti Ümumxalq Mülkiyyətidir” – deyirlər. Əslində isə o, 

xalqın Mülkiyyətdən məhrum olmasıdır. Çünki Şəxsiyyətdən kənarda 
Xalq yoxdur. Şəxsiyyət Mülkiyyətsizdirsə, deməli xalq da 
Mülkiyyətsizdir. 

VII 
Hamıya məxsus olan – heç kəsə məxsus deyildir. Ümumxalq 

Mülkiyyəti yoxdur, Dövlət Mülkiyyəti var və o, hamını Mülkiyyətsiz 
qoyur. 

VIII 
Kollektiv hökm yoxdur, Rəhbər hökmü var. 
Kollektiv – Rəhbər hökmünə tabe olur. Köhnə rəhbər hakimliyini 

davam etdirir. 
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Kollektiv – rəhbər hökmünə tabe olmur, təzə Rəhbər peyda olur. 
Hər ikisində hakim – Rəhbərdir. 

IX 
Rəhbər – Şəxsiyyətlə döyüşdə əksər hallarda kollektivə arxalanır. 
Kollektiv – Rəhbərə Sədaqət tabeçiliyi göstərir, rəhbərin gözünə girir, 

ona alçalır. Fərd kollektivdə özünün ən naqis cəhətlərini aşkara çıxarır. 
X 

Dövlətin gələcəkdə kollektiv assosiasiyayla əvəz olunacağından 
danışırlar, yəni Zorakı tabeçilik Könüllü tabeçiliklə əvəz olunacaq, 
İnzibatçılığa son qoyulacaq. Əslində isə heç nə dəyişilməyəcək. 

Yenə cəmiyyətə Hakim Sahib olacaq, Total (hərtərəfli) kollektivçilik 
Total Ağalıq yaradacaq. Təzə Zorakılıq çeşidi – Könüllü Zorakılıq – 
peyda olacaq. 

12. NÖKƏR – AĞA 
Nökər: özgə əmlakına yaradığı üçün öz əməyindən pay alan. 
Ağa: öz əmlakına yaramadığı üçün özgə əməyinə Sahib çıxan. 
 

13. CƏMİYYƏT – İNSAN 
İnsan anadan nöqsanlı doğulur. Cəmiyyət naqisliyi azaltmır – artırır 

və özünü İnsanın tərbiyəçisi kimi qələmə verir. 
Insan özüylə Məşğul olanda “Fərdiyyətçisən!” – deyib çığırır. 
 

14. İCTİMAİLƏŞMƏK – RƏZİLLƏŞMƏK 
Təşkilatlar İnsanı pozur: kölələşdirir, süniləşdirir, alçaldır. 
İdarələr İnsanı pozur: kölələşdirir, süniləşdirir, alçaldır. 
İctimailəşən – rəzilləşir. 

 
15. FƏRDİ  YOL 

“Fərdi tək qoysan – yolunu azar” – deyirlər. 
“Fərdi tək qoymasan – yolu olmaz” – deyirik. 

 
16. FƏRD – ƏXLAQ 

“Fərdi özbaşına buraxsan, fəlakət törədər” – deyirlər. 
“Fərd – ailədən asılı olmalıdır”. 
“Fərd – cəmiyyətdən asılı olmalıdır”. 
“Fərd – dövlətdən asılı olmalıdır”. 
 
“Fərd – Əxlaqdan asılı olmalıdır” – deyirik. 
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 Onda İnamın üzünə ağ olmaz, 
   İdrakın üzünə ağ olmaz, 
   Mənəviyyatın üzünə ağ olmaz, 
   İradənin üzünə ağ olmaz. 

 
17. FƏRD – CƏMİYYƏT – XALQ 

Fərd cəmiyyətə tabe olur – Xalqda özünü tapır. 
Cəmiyyət Fərdi Məhrumiyyətdən yaranır. 
Xalq Fərdi Tələbatdan yaranır. 
Cəmiyyətdə yadlaşan – Xalqda doğmalaşır. 
Cəmiyyətdən ayrılan – özgədən ayrılır. 
Xalqdan ayrılan – özündən ayrılır. 

 
18. SİNFİLİK – İNSANİLİK 

Sinfilikdə İnsan Maddi Münasibətə bərabər olur. 
Sinfilikdə İnsanın Ruhani Mahiyyəti itir. 
Bu baxımdan, Sinfilik İnsaniliyə Ziddir. 

 
19. XALQ – KÜTLƏ 

Kütlə – Xəlqi Mahiyyəti ifadə edəndə xəlqiləşir. 
Kütlə – Xəlqi Mahiyyətdən uzaqlaşanda sürüləşir. 
Birincidə Fərdiyyət Xəlqi Məna kəsb edir, ikincidə yox olur. 
Bu baxımdan, Kütlə – Xalq da ola bilir, sürü də. 
Xəlqi kütlə də olur, qeyri-xəlqi kütlə də. 

 
20. RUHANİ – MADDİ 

I 
Maddi Tələb – əslində ən İbtidai tələbdir. 
Onu ideallaşdırmaq – İnsan həyatını hədsiz dərəcədə bəsitləşdirmək 

deməkdir. 
Bəsit Həyat – Ruhani Qəriblik törədir. 

II 
Bəşər Maddi firavanlıqdan məhrumdur. Bu səbəbdən də o, Ruhani 

xəsarətin səbəbini maddi məhrumiyyətdə görür. Unudur ki, Əxlaqi 
Ləyaqətdən məhrum olan maddi firavanlıq daha dəhşətli Ruhani 
xəsarət yarada bilər. 

III 
Maddiyyata həsr olunan ömürdə Ruhaniyyata yer qalmır. 
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Çünki Maddiyyat uğrunda döyüşən özüylə döyüşmür. Çünki 
Maddiyyat uğrunda döyüşdə Ruhani Ləyaqət məğlub olur. 

 
21. KÜTLƏVİLİK – XƏLQİLİK 

Xəlqilikdə əhali öz Adi səviyyəsindən yüksəyə qalxır.   
Kütləvilikdə əhali öz Adi səviyyəsində qalır. 
Xəlqilikdə İnam, İdrak, Mənəviyyat, İradə – Ali səviyyədən enmir. 
Kütləvilikdə İnam, İdrak, Mənəviyyat, İradə – Adi səviyyəyə enir. 
Xəlqilik kütləvilik səviyyəsinə enəndə bəsitləşir. Kütləvilik xəlqilik 

səviyyəsinə qalxanda zənginləşir. 
Ruhani vəzifə –  kütləni xalqlaşdırmaqdır. 
 

22. QAÇQINLAR 
Maddiyyat dalınca qaça-qaçda Ruhaniyyatı itirdilər. 

 
23. DİALEKTİK  TƏLİM 

Dünyada heç nəyi Sabit saymırlar və İnsanın Dünyayla bağlılığını 
qırırlar. 

24. MÜCƏRRƏD – KONKRET 
Mücərrəd İnsanla ona görə döyüşürlər ki, konkret cəmiyyət – 

antiinsanidir. 
Mücərrəd Ədalətlə ona görə döyüşürlər ki, konkret cəmiyyət – 

ədalətsizdir. 
Mücərrəd Həqiqətlə ona görə döyüşürlər ki, konkret Ehkam – qeyri-

həqiqidir. 
Konkret İnsan – İnsana bənzəmir. 
Konkret Həqiqət – Həqiqətə bənzəmir. 
Konkret Ədalət – Ədalətə bənzəmir. 
 

25. QABİLİYYƏT – LƏYAQƏT 
I 

Mən Ağıllıyam – ona görə Maddiyyatın çoxunu qarmalamalıyam. 
Mən İstedadlıyam – ona görə Maddiyyatın çoxunu qarmalamalıyam. 
Mən Savadlıyam – ona görə Maddiyyatın çoxunu qarmalamalıyam. 
Mən Qoçağam – ona görə Maddiyyatın çoxunu qarmalamalıyam. 

 
II 

Ən böyük zənginliyin – Ağlın. 
Quldurluğu Ağlına necə layiq bilirsən? 
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Ən böyük zənginliyin – İstedadın. 
Quldurluğu İstedadına necə layiq bilirsən? 
Ən böyük zənginliyin – Savadın. 
Quldurluğu Savadına necə layiq bilirsən? 
Ən böyük zənginliyin – Qoçaqlığın. 
Quldurluğu Qoçaqlığına necə layiq bilirsən? 

 
III 

Cəmiyyətə ən çox xeyir verirəm – bu səbəbdən də cəmiyyətdən ən 
çox qazanc alıram. 

Qazancın – xeyirxahlığın. 
Ruhaniyyatı niyə Maddiyyatla əvəz edirsən? 
 

 
26. VARLI – YOXSUL 

I 
Ruhani üstünlüyünə əminsənsə, Maddi üstünlüyü neynirsən? 
Əmin deyilsən. Buna görə də Varidatdan yapışırsan. 

II 
Varidat səni Maddi kasıbdan fərqləndirir, Mənəvi kasıbdan 

fərqləndirmir. 
Mənəvi zəngindən aşağısan, kasıbsan! 

III 
Mənən yoxsulsan, bu səbəbdən də Maddiyyat dalınca qaçırsan. 

IV 
Mənəviyyatdan qaçırsan! 

 
27. İDARƏ  HƏYATI 

İdarələrdə İnsan yaşamır; Rəis yaşayır, Xidmətçi yaşayır, İcraçı 
yaşayır, İfaçı yaşayır. 

 
28. CƏMİYYƏTƏBƏNZƏRLİK 

“Cəmiyyət dəyişməsə, İnsan dəyişməz!” – deyirlər. 
Cəmiyyət Ədalətsizdir, hamı ədalətsizmi olmalıdır? 
Cəmiyyət Həqiqətsizdir, hamı həqiqətsizmi olmalıdır? 
Cəmiyyət Əxlaqsızdır, hamı əxlaqsızmı olmalıdır? 
Cəmiyyətə bənzəyən – İnsana bənzəmir. 
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29. BƏRABƏRLİK – BƏRABƏRSİZLİK 
I 

İnsaniliyi Maddiyyat təyin etmir, Ruhaniyyat təyin edir. 
Bu səbəbdən də Maddi Bərabərlik – ədalətsizlik yaratmır; naqisi 

kamilə bərabərləşdirmir. 
II 

Ruhaniyyatın maddiyyatla ölçülməsi – İnsani Ləyaqətə xələl gətirir. 
Maddi bərabərlik həmin ləyaqətsizliyə son qoyur. 

III 
Heç kəs heç kəsə tam bərabər deyildir. 
Ancaq hamı dünyadan eyni dərəcədə Maddi bəhrələnməlidir. 
Çünki Maddi bəhrə – Ruhani üstünlüyün dəyəri ola bilməz. 
 

30. ÜMUMİ  MÜLKİYYƏT  BƏRABƏRLİYİ 
Ümumi Mülkiyyət hamını bir-birinə bərabər eləyə bilər. 
Ancaq bu, Məhrumlar bərabərliyi olar. 
 

31. ŞƏXSİYYƏT – DÖVLƏT 
Şəxsiyyət Maddi ehtiyaclarını özü ödəməlidir. O, dövlətin əlinə 

baxmamalıdır. 
Dövlətin əlinə baxanda Şəxsiyyət kölələşir. 

 
32. XİDMƏT – MADDİ  MƏNFƏƏT 

I 
Şəxsiyyət Xalqa Maddi mənfəət xatirinə xidmət edəndə, xidmət 

xudbinləşir. 
II 

Cəmiyyət xidməti Maddi qazancla dəyərləndirir. 
Maddi qazanc xatirinə xidmət İnsana yaraşmır. 

III 
“İşlə – əvəzində Maddi ehtiyaclarını ödəyəcəksən” “haqqında” 

dəhşətli ruhsuzluq gizlənib: “Güzəran üçün işlə! Güzəran üçün 
yaşa!” 

IV 
“Sən mənim üçün işləyirsən, mən səni yedizdirirəm, geyindirirəm, 

yaşadıram!” 
Quldarın köləsinə bəxş etdiyi həyat. 
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33. RUHANİ  İMKAN 
Maddi Bərabərlik Maddi üstünlük uğrunda döyüşə son qoyur. 
İnsanın özünü bütünlüklə Ruhaniyyat uğrunda Döyüşə sərf etmək 

İmkanı yaranır. 
34. ƏDALƏT – MƏNFƏƏT 

Ədalət Mənfəəti Ləyaqətə qurban verir, Mənfəət Ədalətdən keçir. 
 

35. HƏQİQƏT – MƏNFƏƏT 
Həqiqət Mənfəəti nəzərə almır, Mənfəət Həqiqətdən keçir. 
 

36. İNSANİYYƏT – MƏNFƏƏT 
Mənfəətdə İnam iştirak etmir, Mənəviyyat iştirak etmir, İdrak adi ağıl 

səviyyəsində qalır. İradə – adi fəallıq səviyyəsində qalır. 
Mənfəətdə  İnsan kiçilir. 
 

37. QİYMƏT – QİYMƏTSİZLİK 
Ruhaniliyin Qiyməti yoxdur, çünki, Maddiyyatdan artıqdır, nisbidən 

artıqdır. 
Ruhani – Qiymətsizdir! 

38. ƏDALƏT – ŞƏRAİT 
Ədalət şərait tanımır. O, bütün şəraitlərdə özü olaraq qalır. 
“Bir şəraitdə ədalət sayılan başqa şəraitdə ədalətsiz sayılır” – Fikri 

Dialektik İblislikdir. 
 

39.DİALEKTİKA – METAFİZİKA 
Təzahür dəyişir, mahiyyət dəyişmir. 
Təzahür dialektikdir, mahiyyət – Metafizikdir. 

 
40. ÇEVRİLMƏ 

Xüsusinin Ləğvi vasitəsilə Ümumi Bəxtiyarlıq yaratmaq istədilər. 
Əslində Ümumilik Müstəbidliyi yaratdılar və o, son nəticədə Fərdi 
müstəbidliyə çevrildi. 

 
41. HAMI  VƏ  TƏK 

Hamı – Ümumi Birlik deməkdir. Hamı – həm də Müxtəlif Şəxsiyyətlər 
deməkdir. 

Müxtəlif Şəxsiyyətlər ayrı-ayrılıqda İnsanlaşmasa – Ümumi İnsani 
birlik yaranmayacaq. 
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42. DİNAMİK  HƏYAT  TƏRZİ 
Elə bağlanırlar ki, açılmaq asan olsun. 
Elə bağlanmırlar ki, açılmaq mümkün olmasın. 
Ona görə də Vətənsizdirlər, 
Ona görə də Ailəsizdirlər, 
Ona görə də Amalsızdırlar, 
Ona görə də Əməlsizdirlər. 

 
43. ZƏRURİYYƏT – ZİDDİYYƏT 

Tək bir Zəruriyyət Var: İnsanın öz Mahiyyətinə çatması. 
Tək bir Ziddiyyət Var: Gerçəkliyin Mahiyyətə bərabər olmaması. 

 
44. BİRLİK – SÜRÜLÜK 

Azad şəxsiyyətlər – Birlik yaradır. 
Kölə şəxslər – sürü yaradır. 

 
45. AZADLIQ – ƏSARƏT 

Mülkədardan azad olmaq – Azadlıq deyildir. 
Kapitalistdən azad olmaq – Azadlıq deyildir. 
Dövlət Feodalizmi yarandı. 
Dövlət Kapitalizmi yarandı. 
Mülkədardan azad olduq – əsarətdən azad olmadıq. 
Kapitalistdən azad olduq – əsarətdən azad olmadıq. 

 
46. MÜSTƏQİLLİK – FƏDAKARLIQ 

Ömrümə Sahibəm. 
Onu Amalıma Sərf edirəm. 
Fədakarlığımda Müstəqiləm. 

 
47. XÜSUSİYYƏTÇİLİK  TƏZAHÜRÜ 

Xüsusi Mülkiyyətin ləğvi xüsusiyyətçiliyi öldürmədi. Yeni 
Xüsusiyyətçilər növü peyda oldu: total (hərtərəfli) oğruluq yarandı. 

Mülkiyyət oğurlandı, talandı. Oğruluq – normalaşdı, ümumiləşdi. 
Qanun – oğruluğu lənətlədi, həyat oğruluğu bəslədi. 
Oğruluq cəzalandı, həm də bitdi, artdı, həyatiləşdi. 



249 

48. İQTİSADİYYAT – MƏNƏVİYYAT 
I 

                            İqtisadiyyat planlaşdı. 
Ləyaqət planlaşmadı. 
Ləyaqətsizlik planlı iqtisadiyyatı sarsıtdı. 

II 
Əməkçiylə İqtisadiyyat Yadlaşdı. 
Əməkçi əməyini Yad iqtisadiyyatdan əsirgədi, ona ürək qızdırmadı, 

can yandırmadı. 
Yad iqtisadiyyat susuz torpaq kimi qurudu. 

III 
Əməkçiyə Doğma İqtisadiyyat gərəkdir, 
Xüsusi Zəhmətkeş Mülkiyyəti gərəkdir. 
Onda iqtisadiyyat köklü ağac kimi boy atacaq, şaxələnəcək. 
 

49. MADDİYYATSIZLIQ  BƏDNAMLIĞI 
Əgər Maddi Başdırsa, əsasdırsa – niyə rüşvət almayasan? 
Vicdandan çəkinəsən, Vüqardan çəkinəsən. 
Cəza Təhlükəsini Təcrübi Məharət vasitəsilə aradan qaldırmaq olar. 
Maddiyyatçının rüşvətçiliyi təbiidir. 
Maddiyyatçılıq – rüşvətçiliyi doğruldur. 
 

50. OĞRULUQ – DOĞRULUQ 
I 

Kapitalizm Maddi Sərvəti Sitayiş Taxtına çıxartdı. 
Sosializm Maddi Sərvəti Sitayiş Taxtından salmadı. 
Əgər Maddi Tərəqqi Başdırsa – Maddi Sərvət də Başdır. 

II 
Yeni cəmiyyətdə də Varlı sevildi, təqdir olundu, fərqləndi, yüksək 

dəyərləndi. 
Yeni cəmiyyətdə də kasıb (yaxud az varlı) sevilmədi, təqdir olunmadı, 

dəyərlənmədi. 
Maddi Sərvətə Malik olan yenə də İctimai Ləyaqətə sahib oldu. 
Maddi Sərvətə Malik olmayan yenə də İctimai Ləyaqətdən Məhrum 

oldu. 
III 

Oğru varlı sevilir, çünki sərvətin nə vasitəylə ələ gətirilməsi 
əhəmiyyətli məsələ sayılmır, yazılmamış “Maddiyyat kodeksində” 
ruhanilik zəruriyyəti yoxdur. 
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Doğru kasıb (yaxud az varlı) sevilmir, çünki kasıblığın mənəvi 
səbəbləri əhəmiyyətli məsələ sayılmır, yazılmamış “Maddiyyat 
kodeksində” ruhanilik zəruriyyəti yoxdur. 

IV 
Oğru oğruluğun bəhrəsini görür. 
Doğru doğruluğun ziyanını çəkir. 
Doğruluq təhqir olunur, bədnam olur, alçalır. 
Yüksək olduğun üçün – alçaq sayılırsan. 
Düz olduğun üçün – Yanlış sayılırsan. 
İrəlidə olduğun üçün – geri qalırsan. 
Xalis olduğun üçün – naqis bilinirsən. 

V 
Oğru Varlı tutulur, dustaqxanaya salınır – ancaq zəlil sayılmır, aciz 

sayılmır, gərəksiz sayılmır. 
Doğru kasıb tutulmur, dustaqxanaya salınmır, ancaq zəlil sayılır, aciz 

sayılır, gərəksiz sayılır. 
VI 

Doğru – kitablarda, qəzetlərdə, qanunlarda, tədbirlərdə sevilir, 
alqışlanır, həyatda döyülür, söyülür. 

Oğru  – kitablarda, qəzetlərdə, qanunlarda, tədbirlərdə söyülür, 
döyülür, həyatda sevilir, seçilir. 

VII 
İdealda Doğrular üçün yaranan cəmiyyətə gerçəkilikdə oğrular Sahib 

oldu. 
Bu təbiidir.  
Çünki Maddiyyatçılıq – əslində Oğrunun tərəfindədir, Doğrunun 

tərəfində deyil. 
 

51. SEÇİLMİŞLƏR  HƏQARƏTİ 
İnqilabdan qabaq ictimai elita (seçilmişlər təbəqəsi) mövcud idi. 
Həmin təbəqə başlanğıcda qabiliyyətlilərdən, dövlət qarşısında 

xüsusi xidməti olanlardan yaranmışdı, onlar xüsusi nişanlarla, titullarla 
fəxri adlarla fərqlənirdilər. 

İnqilab həmin Elitanı (seçilmişləri) Nişanlarıyla, Titullarıyla, Fəxri 
adlarıyla ləğv etdi. 

İndi “ideal bərabərlik olan cəmiyyətdə” Elitamaniya həqarəti baş alıb 
gedir. 

Titullarla, Mükafatlarla, Ordenlərlə fərqləndirilən Elita günü-gündən 
artır. 
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Mənəvi plebeylik (gədalıq) törəyir və bu, Ruhani ləyaqəti təhqir edir. 
Titullar arxasında istedadsızlıq, mənəviyyatsızlıq, inamsızlıq, 

idraksızlıq, xudbinlik, rəzillik gizlənir. 
Xəlqi adlar icad edirlər və xəlqi Müqəddəsliyə yağı çıxırlar. 
Elita çirkabı yaranır. 
Xalqa çirkab içirdirlər. 
Seçilmişlər həqarəti törəyib. 
Seçilmişlər – həqarəti seçdilər!.. 

 
52. İCTİMAİLƏŞƏN  QADIN 

Özünə yaradı, ailəsinə yaramadı, kişisinə yaramadı. 
İctimaiyyətə yaradı. 
Qadınlığa yaramadı. 
Kişi müstəbidliyindən azad oldu, kişi həyanlığını itirdi. 
Evdə kişini əvəz etmək istədi. 
Ailəni Başsız qoydu. 
Atanı Evladın gözündən saldı. Evladı atasız qoydu. 
Kişi kimi danışdı. Danışığını itirdi. 
Kişi kimi davrandı. Davranışını itirdi. 
Kişi kimi yeridi. Yerişini itirdi. 
Anasına qızlıq eləmədi – oğlanlıq elədi. 
Balasını tələsik öpdü. Onu nəvazişsiz qoydu. 
Müəssisələrə yaradı, evə yaramadı. 
Kollektivi idarə elədi. Səadətini idarə eləyə bilmədi. 
Hamıya gözəl oldu, ərinə çirkin. 
Sevindi. Sevilmədi. 
Nitq irad elədi. Dilini yanıltdı. 
Fəal olmağa vaxt tapdı. Qadın olmağa vaxt tapmadı. 
Ayıldı. 
Özünü axtardı, tapmadı! 

 
53. YENİLƏŞƏN  AİLƏ 

Ata Evdə haqsızdırsa – ailə haqsızdır. 
Ata haqsızlığı yaratdılar. 
Ailə haqsızlığı qazandılar. 

 
54. NÖKƏR  RƏHBƏRLİYİ 

Əgər Rəhbər Müstəqil, Azad Fərdlərdən Müstəqil, Azad, Vahid Xalq 
yaratmırsa, Xalqı Dünyada təmsil etmirsə, Xalqın Ruhani Ləyaqətini 
qorumursa, o, rəhbər deyil – nökərdir! 

Nökəri Rəhbər saymaq – zəlillikdir. 
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55. ZAHİRİ – DAXİLİ 
Bəzək təmtərağı, çilçıraq cazibəsi, geyim-kecim parıltısı; mərasimlər, 

bayramlar təntənəsi; şüarlar, şəkillər, məlumatlar, ədədlər əzəməti; 
tonlar, metrlər, sürətlər möcüzəsi; nişanlar, adlar, titullar böyüklüyü; 
görüşlər, qəbullar səmimiyyəti; Ümumdünya yığışmaları şöhrəti; 
qardaşlıq, dostluq ülviyyəti; Yubileylər səxavəti, Muzeylər sədaqəti, 
Məclislər nizamı; saraylar, restoranlar, mehmanxanalar, metrolar cəzbi; 
heykəl bütpərəstliyi, kitab seli – Daxili Boşluğun təzahürüdür! 

Boşluğa aldanmaq – ruhani naşılıqdır. 
Həmin naşılıqqdan ayrılan – Həqiqəti görür. 
 

56. HƏYAT – MÜBARİZƏ 
Həyat – Ruhanilik uğrunda mübarizədir.  
Həmin mübarizədə Maddi Mənafe uğrunda döyüş məğlub olur. 

 
57. KAPİTALİZM – SOSİALİZM 

Kapitalizm – sosial-darvinizm (maddi mənafe uğrunda döyüş) üstəgəl 
demokratiya. 

Sosializm – Ümumi (ictimai) Mülkiyyət üstəgəl totalitarizm (Mütləq 
Dövlət Hakimiyyəti). 

 
58. MADDİ  MÜNASİBƏT – RUHANİ  MÜNASİBƏT 

Maddi münasibətdən həsəd doğur, qorxu doğur, hərislik doğur, 
sürülük doğur, sünilik doğur, yırtıcılıq doğur. 

Ruhani münasibətdə həsəd ölür, qorxu ölür, hərislik ölür, sürülük ölür, 
sünilik ölür, yırtıcılıq ölür. 

Maddi münasibət bəşəri dolandırır. Ruhani münasibət bəşəri 
İnsanlaşdırır. 

İnsani cəmiyyətdə Ruhani Münasibət hökm sürməlidir. Maddi 
Münasibət Ruhani Münasibətin hökmünə tabe olmalıdır. 

 
59. ÇOXLUQ – AZLIQ 

İdarəçiləri çox olan ölkə pis idarə olunur. 
Idarə çoxluğu idarəsizlik törədir. 
Alimləri çox olan ölkə – zəif elm yaradır. 
Alim çoxluğu – elmsizlik törədir. 
Sənətkarı çox olan ölkə – zəif sənət yaradır. 
Sənətkar çoxluğu – sənətsizlik törədir. 
Böyüyü çox olan ölkənin böyüklüyü kiçik olur. 
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Böyüklər çoxluğu böyüksüzlük törədir. 
Qanunları zəngin olan ölkələrdə intizam yoxsul olur. 
Qanun çoxluğu qanunsuzluq törədir. 
Burada çoxluq – yoxluğu ifadə edir. 
 

60. MADDİYYATLAŞMAQ 
Yol – maşınındır. 
Ev – avadanlığındır. 
Baş – saçındır. 
Ürək – bədənindir. 
Bədən – paltarındır. 
Ruha yer yoxdur. 

 
61. HƏYAT – İNSANİYYƏT 

Həyatdan bolluca Şəhvət götürdü, 
 Şöhrət götürdü, 
 Varidat götürdü. 
 İnsaniyyət götürmədi. 

Yoxsa  şəhvəti saymazdı, 
Şöhrəti saymazdı, 
Varidatı saymazdı. 

 
62. RUHANİ  HAKİMLİK 

Şəhvətdən azad olmaq – əsarət deyil, hakimlikdir. 
Şöhrətdən azad olmaq – əsarət deyil, hakimlikdir. 
Varidatdan azad olmaq – əsarət deyil, hakimlikdir. 
Ruhani Hakim heç kəsə Sahib olmur. 
Özünə Sahib olur. 

 
63. VƏTƏN – SƏN 

I 
Vətən – sənsən. 
Özündən ayrı yaşaya bilməzsən! 
Həyat sənə yad ola bilər, Vətən həmişə doğmadır. Çünki özünə yad 

ola bilməzsən! 
Vətəndən ayrı yaşayan – özündən ayrı yaşayır. 
Tək qalanda belə, Vətənləsən. 

II 
Maddi mənafe qurtarır – Vətən yaranır. 
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III 
Torpaq Müqəddəsləşir. 
Tarix Müqəddəsləşir. 
Əcdad Müqəddəsləşir. 
Adət Müqəddəsləşir. 

IV 
Vətənə Mütləq İnam doğur – Vətən yaranır. 

V 
Vətən dərdlisi olursan.  
Vətən qəhərlisi olursan. 
Vətən qeyrətlisi olursan. 
Vətən həyanı olursan. 
Vətən dayağı olursan. 

 Vətənə gərək olduğun dərəcədə özünə gərək olursan. 
VI 

Hamı Vətənli olmur. 
Vətəndə Vətənsiz yaşayanlar var. 
Vətənlə bir olmurlar. 
Özləriylə bir olmurlar. 
Özgələşirlər. 

VII 
Özgələşən – eybəcərləşir. Şərləşir. 

 
64. VƏTƏN – MADDİYYAT – RUHANİYYAT 

Vətənin Meşəsini sevirsən. 
Təkcə odun qalamaq üçün yox. 
Odunsuz da keçinmirsən. Ancaq Vətən – Meşə Müqəddəsliyidir, 

Meşə faydası deyil. 
Vətənin Çayını sevirsən. 
Təkcə çimmək üçün yox. 
Çimməksiz də keçinmirsən. Ancaq Vətən – çay Müqəddəsliyidir, Çay 

faydası deyil. 
Vətənin Düzlərini sevirsən. 
Təkcə Maddi bəhrələnmək üçün yox. 
Maddi bəhrəsiz də keçinmirsən. Ancaq Vətən – Düzlər 

Müqəddəsliyidir, Düzlər faydası deyil. 
Vətənin insanlarını sevirsən. 
Təkcə Maddi yararlıq üçün yox. 
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Maddi yararlıqdan da keçmirsən. Ancaq Vətən – İnsan yararlığı yox, 
İnsan Müqəddəsliyidir. 

Vətəndə – Maddi Müqəddəsləşir. 
 

65. ALLAH – MÜTLƏQ 
Allahda İnsan kiçilir. 

 Bəndələşir. 
 Kölələşir. 
 Körpələşir. 

Mütləqdə İnsan böyüyür. 
Mütləqləşir. 

 
66. TARİX 

Vəhşilikdən yüksək, İnsanilikdən aşağı. 
 

67. HƏYAT – ÖLÜM 
Hər ikisi Amaldan kiçik. 
Müdriklər – Amal naminə birincidən keçirlər, ikincini seçirlər. 
 

68. MƏNƏVİLİK – GÖZƏLLİK 
Mənəvi bəzənməlidir, yoxsa naşılar onu görməzlər. 

 
69. ŞÖHRƏT NƏFSİ 

Üfunətli Leşin üstünə qarğa-quzğun kimi cumurlar. 
 

70. İNAM – ŞÜBHƏ 
Şübhə – İdraki Şikəstlikdir. 
Axsaq İdrak İnama çatmaz. 

 
71. NAŞILIQ – MÜDRİKLİK 

I 
Naşı Həyatı hər şey sayır, Müdrik – Amalı. 
Naşı Həyatdan artıq heç nə görmür, Müdrik həyatdan artığına can 

atır. 
Naşı naqisliklə barışır, Müdrik Kamillik arayır. 
Naşı nisbini Mütləq sayır, Müdrik nisbini Mütləqə yüksəldir. 
Naşı Həyatda dayanıb qalır, Müdrik Həyatı arxasınca aparır. 
Müdrik Həyatdan keçə bilir, çünki onun Həyatdan başqa Amalı 

var. 
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Naşı Həyatdan keçə bilmir, çünki onun Həyatdan başqa heç nəyi 
yoxdur. 

II 
– Həyatdan keçirəm – Vətəndən keçmirəm. 
– Vətən – Həyat deyilmi?! 
– Vətən Həyatdan artıqdır. 
 
– Həyatdan keçirəm – Xalqdan keçmirəm. 
– Xalq – Həyat deyilmi?! 
– Xalq Həyatdan artıqdır. 
 
– Həyatdan keçirəm – Bəşərdən  keçmirəm. 
– Bəşər – Həyat deyilmi?! 
– Bəşər Həyatdan artıqdır. 
 
Vətən – Amaldır, 
Xalq – Amaldır, 
Bəşər – Amaldır. 

 
72. MİLLƏT – BƏŞƏR 

I 
Millətimlə – doğmalığım var. 
Bəşərlə – birliyim. 
İnsanlığımda birliyim doğmalaşır. 

II 
Bəşəri Millətimdən kənarda axtarmıram. 
Millətimə baxıram –bəşəri görürəm. 
Millətimə yarayıram – bəşərə yarayıram. 
Qapı-qapı düşüb bəşər axtarmıram. 
Bəşər yanımdadır. 

III 
Millətimin dərdi – bəşərin dərdidir. 
Millətimə əlac tapıramsa – bəşərə də əlac tapıram. 

IV 
Bəşərilik – əslində insani doğmalıqdır. 
Millətimdə bəşər mənim üçün doğmalaşdı. 
Bunsuz Mən özümə yadam,  
Bəşərə yadam. 
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V 
Nə qədər millətim var – Mən varam, Doğmalığım var, Bəşəriliyim var. 

VI 
Millətim yaşamasa, “sürüləşən bəşərə” qarışsa – Mən Yoxam, 

Doğmalığım Yoxdur, Bəşəriliyim Yoxdur; Özümə Yadam, Bəşərə 
Yadam; Köməksizəm! Gərəksizəm! 

VII 
Millət ölən günü Doğmalığım öləcək! 
Bəşəriliyim öləcək! 

 
VIII 

Qorumalıyam millətimi. 
Özüm üçün. Bəşər üçün. 

IX 
Bəşər – doğmalar birliyidir. 
Millətlər ölsə Yadlar birliyi yaranacaq. 
Bu, bəşərin ölümüdür. 
Bəşər üçün Millətimi qoruyuram!... 
Özüm üçün Millətimi qoruyuram!.. 

 
73. ÖZÜMÜNKÜ – ÖZGƏNİNKİ 

I 
İnsanlığa doğma olan nə varsa – özümünküdür. 
İnsanlığa yad olan nə varsa – özgəninkidir. 

II 
“Özümünkü mənə yaddır, özgəninki mənə doğmadır” – deyən özgəyə 

də yad olur. 
Özünə yaramayan özgəyə də yaramır. 

III 
Özümünkü – yəni İnsanlığa yarayan, ancaq Mənim daxilimdə 

yaranan! 
Xalqımın bətnində yaranan! 
Ən doğma, ən əziz! 

IV 
Özümünkü – yəni özümlə tən olan, bir olan, özümdən ayrılmağı 

mümkün olmayan, sifətim kimi, gözüm kimi! 
V 

Özümünkü – yəni İnsanlığa doğma olanlar arasında Mənim üçün ən 
doğması, istəklisi, gərəklisi! 
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VI 
Özümünkü – yəni bəşər vadisində Mənim bənzərsiz Mövcudluğum! 

VII 
Özümünkü olmayan yerdə hər şey yadlaşır. 
Özümlüyün Məğlubiyyəti – özgəliyin qələbəsidir. 
Özümlük itərsə – bəşər özgələşər. 

 
74. TƏRBİYƏ – TƏRBİYƏSİZLİK 
Tərbiyəni Şəxsiyyətin əlindən alırlar. 
Cəmiyyətə tapşırırlar. 
Şəraitə tapşırırlar. 
Kollektivə tapşırırlar. 
Təşkilata tapşırırlar. 
İclasa tapşırırlar. 
İnsanı özünə yaxın qoymurlar. 
Tərbiyəni yadlaşdırırlar. 
Şəxsiyyəti tərbiyədən ayırırlar. 
Tərbiyəsizləşdirirlər. 

 
75. HƏQİQƏT – YALAN 

Həqiqət  dəyişirsə – o, Yalandır. 
 

76. DƏYİŞMƏZLİK – ƏTALƏT 
Dəyişməzlik – Ölümsüzlüyün ifadəsidir, Ətalət – Ölümün. 

 
77. DƏYİŞKƏNLİK – İNKİŞAF 

İnkişaf – əslində Əbədini təsdiq edir, dəyişəni təsdiq etmir. 
 

78. MÜQƏDDƏSLİK – HƏRCAYİLİK 
I 

Müqəddəslik – İnsana İnam. 
Hərcayilik – Heyvana İnam. 
Yəni Müqəddəslik – İnsandakı Mütləqə İnam. 
        Hərcayilik – İnsandakı Vəhşiyə İnam. 
Əslində Xeyir – İnsanilikdir. 
Əslində Şər – Heyvanilikdir. 

II 
Müqəddəslik – Ruhaniyyatçılıq. 
Hərcayilik – Maddiyyatçılıq. 
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Yəni Müqəddəslik – İnsanın Ruhani xilqət sayılması. 
        Hərcayilik – İnsanın Maddi xilqət sayılması. 

 
III 

Müqəddəslik – Mütləqə İnam. 
Hərcayilik – nisbiyə İnam. 
Yəni Müqəddəslik – Dünyada, Həyatda, İnsanda Mütləq Mahiyyət 

görmək. 
Hərcayilik – Dünyada, Həyatda, İnsanda nisbidən başqa heç nə 

görməmək. 
IV 

Müqəddəslik – Amalçılıq. 
Hərcayilik – Həyatçılıq. 
Yəni Müqəddəslik – Amalı (yəni ali həyatı) Təsdiq edir. 
        Hərcayilik – Həyatı Təsdiq edir. 
 

79. HƏYAT – AMAL 
Həyat – adam yetirir, Amal – İnsan. 

 
80. HƏYAT – CƏMİYYƏT – AMAL 

Cəmiyyət – əhliləşdirilmiş Həyat deməkdir. 
(Yəni Zorakılığa məruz qalmış, tabeləşdirilmiş, ram edilmiş, 

sərbəstliyini itirmiş). 
Amal – Ülviləşdirilmiş Həyat deməkdir. 
(Yəni Yüksəlmiş, Müqəddəsləşmiş, Mütləqə çatdırılmış). 

 
81. BAĞBAN 

İnsaniyyət Ağacını Məhəbbət suyuyla suvarır, onun quru budaqlarını 
Tələbat qayçısıyla kəsir, Ruhani meyvə becərir. 

 
82. CAHİLLİK – KAMİLLİK 

Cahil – İnsanlığın nicatını İnsandan kənarda axtarır. 
Kamil  – İnsanlığın nicatını İnsanın özündə görür. 
 

83. PLANLAŞDIRILMIŞ  İQTİSADİYYAT 
Planlaşdırılmış İqtisadiyyat – əhliləşdirilmiş iqtisadiyyatdır. 
Əhliləşdirilmiş İqtisadiyyat dinc olur, ancaq zəngin olmur. 
Zənginlik – sərbəstlik sevir, dinclik sevmir. 
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84. TƏRƏQQİ 
İnsanı öküz kimi arabaya qoşdular və sürdülər. 
İnsan öküz deyildi. Dözmədi. 
Araba Yoxuşda dayandı. 
İndi aşağı yuvarlanır. 

 
85. TƏBİİLİK – SÜNİLİK 

İnsanda Müqəddəslikdən Təbii heç nə yoxdur. 
İnsanda Hərcayilikdən Süni heç nə yoxdur. 
Həyat Müqəddəsliyə yox, Hərcayiliyə xidmət eləyir. 
Həyatilik – əslində Sünilikdir. 
Həyat adamı – ən Süni adamdır. 

 
86. SADƏLƏŞMƏ – İBTİDAİLƏŞMƏ 

Sadələşən hadisə – əhəmiyyətsiz əlamətlərdən azad olur. 
İbtidailəşən hadisə – Mahiyyətdən uzaqlaşır. 

 
87. İRƏLİLƏMƏ – GERİLƏMƏ 

Bəşəri sürülüyə sürükləyirlər və bunu misilsiz irəliləmə sayırlar. 
Sürü şüuruna arxalanırlar – Elmlikdən dəm vururlar. 
Sürü instinktini bərpa edirlər və Fəlsəfi çevrilişdən danışırlar. 
Geriyə üz tuturlar – irəli gedən bilinirlər. 
 

88. DƏLLALLIQ – İNSANLIQ 
I 

Dəllallıq – Maddi Mənfəətin İnsaniliyi üstələməsidir. 
Dəllal – İnsanilik bahasına qazanır. 
Dəllal Maddiyyat qazanır, İnsaniyyət itirir, bununla barışır, bunu itki 

saymır. 
Dəllallıq İnsanı yaratmır, İnsan dəllallığı yaradır. 
Dəllallığın yaranmasının səbəbi İnsandır. 

II 
Dəllallıqda zəhmət alver alətinə çevrildi, alındı, satıldı. 
Əslində İnsan alver alətinə çevrildi. 
Dəllallıq – əməyi əməkçinin əlindən aldı, mala çevirdi. 
Dəllallıq özü zəhmət sayıldı. 
İnsan Dəllal əsarətinə düşdü. 

III 
Dəllallıq İnsanın İnsanilikdən aşağı olduğunu aşkara çıxartdı. 
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İnsan İnsan olsaydı, dəllallıq eləməzdi. 
İnsan İnsan olsaydı, dəllallığa dözməzdi. 
Dəllallıq varidat yaradır! – deyirlər. 
Əslində dəllallıq – bolluca rəzalət yaradır. 
İnsan İnsan olsaydı, rəzil varidatdan keçərdi, insaniyyətdən keçməzdi. 
İnsan İnsan olmayıb, ona görə dəllallıq törəyib. 

IV 
İlk dəllal İnsanlıq səddini keçdi. 
Son dəllal İnsanlığa təslim olmalıdır. 

 
89. ƏXLAQ – CƏMİYYƏT 

Cəmiyyəti İnsansızlıq Bəlasına salan əxlaqsızlıqdır. 
Cəmiyyəti İnsansızlıq Bəlasından Əxlaq xilas edəcək. 
Cəmiyyətçilər Əxlaqdan çəkinirlər, cəmiyyətə Əxlaqi münasibəti 

bəyənmirlər. 
Əslində Cəmiyyətin Əxlaqdan başqa xilaskarı yoxdur. 

 
 

90. GERÇƏKLİK – İNSANİ  MAHİYYƏT 
I 

“İnam gerçəklikdən doğub” – deyirlər. 
“İdrak gerçəklikdən doğub” – deyirlər. 
“Mənəviyyat gerçəklikdən doğub” – deyirlər. 
“İradə gerçəklikdən doğub” – deyirlər. 

II 
Bəs gerçəklik İnamdan niyə bu qədər uzaqdır? 
Bəs gerçəklik İdrakdan niyə bu qədər uzaqdır? 
Bəs gerçəklik Mənəviyyatdan niyə bu qədər uzaqdır? 
Bəs gerçəklik İradədən niyə bu qədər uzaqdır? 

III 
İnam gerçəklikdən yüksək olan İnsani Mahiyyətdən doğub – deyirik. 
İdrak gerçəklikdən yüksək olan İnsani Mahiyyətdən doğub – deyirik. 
Mənəviyyat gerçəklikdən yüksək olan İnsani Mahiyyətdən doğub – 

deyirik. 
İradə gerçəklikdən yüksək olan İnsani Mahiyyətdən doğub – deyirik. 

IV 
İnsani Mahiyyət gerçəkliyi öz arxasınca aparır. 
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91. TƏNHALIQ 
Ətrafdakılarla danışmağa dəyməz – əvvəldən bilirsən ki, nə 

danışacaqlar. 
Ətrafdakılarla dalaşmağa dəyməz – əvvəldən bilirsən ki, necə 

dalaşacaqlar. 
Ətrafdakılarla barışmağa dəyməz – əvvəldən bilirsən ki,  necə 

barışacaqlar. 
Qədimlər – kənddə-kəsəkdə. 
Sabahdakılar – sabahda. 
Hamı var, heç kəs yoxdur. 
 

92. BAŞLAMAQ – BAŞLANMAQ 
Təzədən başlamaq lazımdır. 
Məhəbbəti. 
Dostluğu. 
Qeyrəti. 
Kişiliyi. 
Qadınlığı. 
Evladlığı. 
Təzədən başlanmaq lazımdır. 

 
93. İNSAN  GÜZGÜSÜ 

Cəmiyyətin güzgüsü əyridir – orada özünü görməzsən. 
Həyatın güzgüsü kiçikdir – oraya sığmazsan. 
Amalın güzgüsünə bax – orada özünü görərsən. 
 

94. BAŞ-AYAQ 
Baş Ayağa düşdü. 
Ayaq Başa çıxdı. 
Həyat Baş-ayaq oldu. 

 
95. CAVAN – QOCA 

Cavan – cəmiyyətdən narazıdır. 
Acığını Qocanın üstünə tökür. 
Qocanı saymır. 
Qoca – cəmiyyətdən narazıdır. 
Acığını cavanın üstünə tökür. 
Cavanı söyür. 
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96. QANUN – QANUNSUZLUQ 
 
I 

“Qanunlar yaxşıdır” – deyirlər. 
Ancaq onlara əməl olunmur. 
Qanunsuzluq törəyir. 

II 
“Əməl olunmayan qanunlar – pis qanunlardır” – deyirik. 
Çünki qanunsuzluğun qarşısını ala bilmir. 

III 
Qanunları insan yaradır. 
İnsani naqislik qanunlarda özünü büruzə verir. 
Qanunlara insan riayət edir. 
Insani naqislik qanunlara riayətdə özünü büruzə verir. 
Kamil İnsan – Kamil Qanunlar yaradardı. 
Kamil İnsan – Qanuna tam riayət edərdi. 

IV 
Qanun Müqəddəslik səviyyəsinə qalxmırsa – yoxdur. 
Qanunu Müqəddəslik səviyyəsinə qaldıran Müqəddəs İnsanlardır. 
Müqəddəs İnsan yoxdursa – Qanun da Yoxdur. 

 
97. İQTİSADİYYAT – RUHANİYYAT 

I 
İqtisadiyyata Sitayiş Maddi Varidat yaradır. 
İqtisadiyyata Sitayiş həm də Ruhani İflas yaradır. 
Maddi İnkişaf naminə Ruhani Tənəzzüllə barışırlar. 
Güzəran xatirinə  İnsandan keçirlər. 

II 
İqtisadi İnkişaf  İnsaniliyə gərək olduğu dərəcədə Həqiqidir. 
İqtisadi İnkişaf  İnsaniliyə zərər olduğu dərəcədə qeyri-həqiqidir. 

 
98. MƏNİMSƏYƏN – MƏNİMSƏNİLƏN 

Ömrünü Maddi Mənimsəməyə həsr edən – əslində Mənimsənilir. 
Maddiyyat onun Ruhaniliyini əlindən alır. 

 
99. İNSAN – HƏYAT 

İnsan özünə Sahib olmayanda – Həyat ona Sahib olur. 
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100. İNSANLIQ – CƏMİYYƏT – İNSAN 
İnsanlığa yaramayan Cəmiyyətə yarayırsa – Cəmiyyət qeyri-insanidir. 
İnsanlığa yaramayan Dövlətə yarayırsa – Dövlət qeyri-insanidir. 
İnsanlığa yaramayan İnsana yarayırsa – İnsan qeyri-insanidir. 
 

101. CƏMİYYƏT  PAYI 
I 

Maddi nemət paylanırsa – İnsan Zəlildir. 
Mülkiyyətsizlik – zəlillik törədir. 

II 
Öz nemətindən sənə səxavətlə pay verirlər. 
Nemətini əlindən alanın əlinə baxırsan. 

III 
Maddi Tələbatını ödəmək üçün ömrünün cüzi hissəsi sənə bəsdir. 
Ömrünü bütünlüklə Maddi Ehtiyacın ödənilməsinə həsr edirsən. 
Ruhani Tələbatı ödəməyə ömrün çatmır. 
Ömrünü bədəninə bəxş edirsən. 

IV 
Maddi nemət ictimailəşir, cəmiyyətin malı olur, dövlət onu sənə 

ömürlük xidmət əvəzi paylayır, bununla da ömrünə, əməyinə, vaxtına 
sahib olur və səndən tələb edir ki, bunu Səadətin zirvəsi sayasan. 

Mülkiyyət onun əlindədir, yəni maddi nemətlər onun əlindədir, istəsə 
o, səni maddi rifahdan tamam məhrum edər, ac qoyar, cismən məhv 
edər. 

Maddi nemət yaratmayan Dövlət maddi nemətlərə sahib olur və bu 
Sahibliyi yeri gəldikdə, əməkçinin başına dəyənək kimi çırpır. 

“Ümumxalq Dövlət Mülkiyyəti” deyilən tarixi hadisənin İnsan taleyində 
oynadığı əsas rol bundan ibarətdir. 

 
102. BİRLİK  MƏNTİQİ 

I 
Birliyə bağlanmısan. 
Açılsan qırılarsan. 

II 
Dünyada Xalq bir olmalıdır. 
Niyə iki Xalq olsun? 
Dünyada Dil bir olmalıdır. 
Niyə iki Dil olsun? 
Dünyada Din bir olmalıdır. 
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Niyə iki Din olsun? 
Dünyada İqtisadiyyat bir olmalıdır. 
Niyə iki İqtisadiyyat olsun? 
Dünyada Mənəviyyat bir olmalıdır. 
Niyə iki Mənəviyyat olsun? 

III 
Bağlanmısan – açılmazsan. 
Bir olmusan. Yox olmusan! 
Bir hərf bütün kitablara bəsdir. 
Bir ədəd bütün hesablara bəsdir. 
Birləşmisən. Bir olmusan. Yox olmusan. 
Birlik Biri təsdiq edir. 

 
103. MÜSTƏQİLLİK – BİRLİK 

Varsansa – niyə Yox olursan? 
Xalqsansa – niyə Xalq deyilsən? 
Dilin varsa – niyə Dilsiz olursan? 
Qolların varsa – niyə bağlanırsan? 
Açarın varsa – niyə açılmırsan? 
Niyə birliklə Bir olursan, özünlə Bir olmursan? 
Ədədlərdən biri sayılırsan. 
Yalnız Bir ədəd sayılır. 
Hərflərdən biri sayılırsan. 
Yalnız Bir hərf sayılır. 
Birlik Bir üçündürsə – Sən kim üçünsən? 
Birlikdə yox olursansa – niyə var olursan? 
Birlik Tək üçündürsə, sən niyə Cəmə qoşulursan? 
Xalqsansa – Xalq ol! 
Varsansa – Var ol! 
Yoxluğa tapınma! 
Dünya əlvan daşlardan tikilmiş gözəl bir binadır. 
Dünya binasının daşlarından biri ol! 
Ancaq Biri təsdiq edən Birliklə bir olma! 

 
104. QÜTBLƏR 

Bir tərəfdə Həyat – İnsanilikdən aşağı. 
O biri tərəfdə Antihəyat – İnsaniliyə zidd. 
Amalda – Ali Həyat – Müqəddəs, Ruhani, İnsani. 
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105. SIÇRAYIŞ – TƏNƏZZÜL 
Ani, Zahiri Sıçrayış – Davamlı, Daxili Tənəzzül yaradır. 

 
106. İNQİLAB – CƏMİYYƏT 

İnqilab cəmiyyəti başı üstə çevirməyi bacarır, ancaq onu təzədən 
ayaq üstə qoymağı bacarmır. 

 
107. ÇİNOVNİK  ƏQİDƏSİZLİYİ 

Çinovniklikdə xidmət əqidəni əvəz edir. 
Çinovniki çox olan ölkə əqidəsiz ölkə olur. 
Totalitarizm (Mütləq Dövlət Hakimiyyəti) əhalinin çox hissəsini 

çinovnikə çevirir, bununla da əhalini əqidəsizləşdirir. 
Bu səbəbdən də çətin ayaqda totalitarizmə dayaq olan olmur. 
 

108. SƏNƏT – RUHANİYYAT 
Sənət vasitəsilə İnsan dəyişməz. 
Ruhani Amal vasitəsilə İnsan dəyişər. 
Ruhani Amalları yoxdur – Sənətdən Məbəd yaratmaq istədilər – Klub 

düzəltdilər. 
Bədiyyata bel bağladılar – Ruhaniyyatdan məhrum oldular. 
 

109. SÖZ – ƏMƏL 
Bədiyyat tarixi – ictimai tarixindən zəngin olan xalqlarda bəzən söz 

əməli üstələyir.  
Gözəl söz söyləmək – gözəl iş görməkdən daha yüksək 

qiymətləndirilir. 
Bunun nəticəsində qorxaq, balaca, süni söz bahadırlığı peyda olur 

və xalqı dadlı sözlərlə qeyrətli əməllərdən ayırır. 
Söz söyləmək əməl yaratmaqdan üstün sayılır. 
Bu ruhda tərbiyə olunan əhali söz meyindən feyziyab olub öz əsarətli, 

fəlakətli vəziyyətinə son qoymağa can atmır, köləliklə barışır, tədricən 
tarix meydanından kənar edilir, gərəksizləşir. 

Bədiyyatpərəstlik – dəhşətli ictimai halsızlıq yaradır. 
 

110. QƏRB –ŞƏRQ 
Qərb – Maddiyyatı bəşərin İdealına çevirə bildi və bəşəri öz 

arxasınca apara bildi. 
Şərq – ruhaniyyatı bəşərin İdealına çevirə bilmədi, bəşəri öz 

arxasınca apara bilmədi. 
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Qərbin qələbəsi əslində bəşərin məğlubiyyəti idi. 
Şərqin məğlubiyyəti əslində bəşərin məğlubiyyəti idi. 
20-ci əsr Qərbə üstünlük verir. 
Sabah – Şərqindir! 
 

111. XALQ – ŞƏXSİYYƏT 
Xalq özünü ən çox Ali Şəxsiyyətdə ifadə edir. 
Ərəb xalqı – Məhəmmədə bərabərdir. Ancaq bütün ərəblər bir yerdə 

Məhəmmədə bərabər deyil. 
Yəhudi xalqı – Musaya bərabərdir. Ancaq bütün yəhudilər bir yerdə 

Musaya bərabər deyil. 
Hind xalqı – Buddaya bərabərdir. Ancaq bütün Hindlər bir yerdə 

Buddaya bərabər deyil. 
Alman xalqı – Lüterə bərabərdir. Ancaq bütün almanlar bir yerdə 

Lüterə bərabər deyil. 
Çex xalqı Yan Qusa bərabərdir. Ancaq bütün çexlər bir yerdə Yan 

Qusa bərabər deyil. 
Ali Şəxsiyyət Xalqı tam ifadə etdiyi üçün əhalidən artıqdır. 

 
112. PEYĞƏMBƏRLİK 

Peyğəmbər həm filosof idi, həm şair idi, həm natiq idi, həm də ictimai 
xadim idi.  

Peyğəmbərlik dağı uçdu, yerində ayrı-ayrı daşlar qaldı: filosof daşı, 
şair daşı, natiq daşı, ictimai xadim daşı. 

Daşlar azlıq eləyir. 
İndi Dağ lazımdır – Peyğəmbərlik dağı! 
 

113. ALİMLƏR – FİLOSOFLAR – PEYĞƏMBƏRLƏR 
Koperniklər, Darvinlər “Kainat nədir?” – sualına cavab verirlər. 
Sokratlar, Platonlar “İnsan nədir?” – sualına cavab verirlər. 
Zərdüştlər, Buddalar “İnsanı necə dəyişdirmək olar?” – sualına cavab 

verirlər. 
Birincilər – təzə bilik yaradırlar. 
Ikincilər – təzə düşüncə tərzi yaradırlar. 
Üçüncülər – təzə İnsan yaradırlar. 
 

114. ZƏKA – CƏZA 
Zəkayla Cəzanın Döyüşündə Zəka məğlub olmur. 
Çünki Zəka Ruhani hadisədir, maddi hadisə deyil. 
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Cəza Zəkalını məhv edə bilər, ancaq Zəkanı öldürə bilməz. 
Bəşər tarixi məğlub edilmiş Zəka tanımır, öldürülən, yandırılan, 

işgəncələrə məruz qalan Zəkalı tanıyır. 
Zəkayla döyüş – Cəzanın ən böyük səhvi olur. 
Çünki Zəkalı məhv olanda belə – Zəka yaşayır. 
 

115. CİSMANİ – RUHANİ 
Sufilər cismani gözəlliyi – Mütləqin nişanəsi sayırdılar. 
Sufiliklə bağlı olan şairlər buna həddən ziyadə ciddi məna verdilər və 

Mütləqi qaşda, gözdə, dodaqda, qəmzədə axtarmağa başladılar. 
Əslində isə Mütləqi cismanilikdə yox, Ruhanilikdə – İnamda, İdrakda, 
Mənəviyyatda, İradədə tapmaq olardı. 

Cismani gözəlliyin ilahiləşdirilməsi cismaniliyin xeyrinə oldu, şairləri 
Mütləqdən uzaqlaşdırdı. 

Maddi heç vaxt Ruhanini Təmsil edə bilməz. 
Ruhanini yalnız Ruhani Təmsil edə bilər. 
 

116. EŞQ – MÜTLƏQ 
Eşqdə nisbi Mütləqləşir. 
Aşiq Məşuqəni Mütləq sayır, ona səcdə qılır, sitayiş edir. 
Əslində bu, Məşuqənin real məziyyətlərinə yox, təxəyyüldə, 

ürəkdə, idrakda ideallaşdırılmış, ülviləşdirilmiş varlığına 
pərəstişdir. 

Əslində Aşiq Məşuqənin şəxsində Mütləqi sevir. 
Eşqdə Məşuqə Amallaşır. 
Cazibədar bir yanlışlıq – Mütləqə aid olan keyfiyyətlərin sevgiliyə 

şamil edilməsi baş verir və bu səhv Aşiqliyin bənzərsiz şeriyyətini 
yaradır. 

 
117. SƏADƏT – FƏLAKƏT 

Ehkamdan ayrılmaq – Səadətdir. 
Şeytandan ayrılmaq – Səadətdir. 
Cəhənnəmdən ayrılmaq – Səadətdir. 
Cənnətdən ayrılmaq – Səadətdir.  
Mütləqdən ayrılmaq – Fəlakətdir. 

II 
Ehkamdan ayrılmaq üçün – Mütləqi tapmalısan. 
Şeytandan ayrılmaq üçün – Mütləqi tapmalısan. 
Cəhənnəmdən ayrılmaq üçün – Mütləqi tapmalısan. 
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Cənnətdən ayrılmaq üçün – Mütləqi tapmalısan. 
Yoxsa İnamsız qalarsan! 
           İnsansız qalarsan! 

 
118. SƏMAVİLİK – ÜLVİLİK 

I 
Səma nə qədər öyrənilsə də, tədqiq olunsa da, yenə insan üçün 

əlçatmazlıq rəmzi olacaqdır. 
Çünki onun İdeal Mənası real Mənasından çox yüksəkdir. 
Çünki İnsan Səmavilik ülviyyətindən əl çəkməz. 

II 
Səmaviliyi lənətləyirlər, rədd edirlər, inkar edirlər. 
Unudurlar ki, yerdə gözəl, kamil, ali nə varsa – hamısının səbəbkarı 

səmavi fikirlər, ideyalar, duyğulardır və bu baxımdan, göy olmasaydı, 
Yerdə yaşamağa dəyməzdi. 

III 
“Göydən Yerə düş” – deyirlər. 
Unudurlar ki, göy elə Yerdədir... 

IV 
Məxluqun Səması yoxdur. 
Adamın Səması ondan uzaqdır. 
İnsanın Səması ürəyindədir. 

V 
Peyğəmbərlər göydən cavab gözləyirdilər. 
Cavab isə ürəklərindən gəlirdi. 
Peyğəmbərlər göyü ürək sayırdılar. 

VI 
İnsanın Yeri Adi Yer deyil – Səmavi Yerdir. 

 
119. İDEAL – REAL 

İdeal – gerçəkliyin Mütləqə yüksəldilməsidir. 
Real – gerçəkliyin Nisbidə qalmasıdır. 
İdeal üçün Nisbi yoxdur. 
Real üçün Nisbidən başqa heç nə yoxdur. 

 
120. SAHİBLİK – SAHİBSİZLİK 

I 
Əgər ölüm varsa – İnsan həyatda heç şeyə malik deyil. 
Əgər son mənzil varsa – İnsanın həyatda mənzili yoxdur. 
Mütləq mənada İnsan həyatda Amaldan başqa heç nəyə Sahib deyil. 
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II 
Cəmiyyət İnsanı Mülkiyyətsiz qoymaqla ölümün işini görür. 
Cəmiyyət Mülkiyyəti hamılaşdırmaqla ölümün işini görür. 
Cəmiyyət Amalla döyüşdə məğlub olmaqda ölümə bənzəyir. 

 
121. ADAM – İNSAN 

Adi günlərdə Adamı da İnsan sanırsan. 
Çətin günlərdə Adamla İnsanın Fərqini anlayırsan. 
Adamla kifayətlənən – həyatla kifayətlənir. 
Çətin gündə Həyat İnsana azlıq edir. 

 
122. DOST – DÜŞMƏN 
Dost – Amalın qazancı. 
Düşmən – Həyatın qazancı. 

 
123. BÖYÜK – KİÇİK 

Böyük – Amalla ayaqlaşan. 
Kiçik – Həyatla ayaqlaşan. 

 
124. CƏSUR – QORXAQ 

Cəsur – Həyatının qədrini bilən. 
Qorxaq – Həyatının qədrini bilməyən. 

 
125. FİLOSOF – ŞAİR 

Filosof üçün Həyat – Mütləqin natamam, nisbi təzahüründən başqa 
bir şey deyil. 

Şair üçün Həyat – hər şeydir. 
Filosof – anadangəlmə Amalçıdır. 
Şair – anadangəlmə Həyatçıdır. 
 

126. FƏLSƏFİ TƏFƏKKÜR – ADİ TƏFƏKKÜR 
Fəlsəfi Təfəkkür – Həyata Mütləqin gözüylə baxır. 
Adi Təfəkkür – Həyata Həyatın gözüylə baxır. 
 

127. BƏDİYYAT – HƏQİQƏT 
Bədiyyat Həyatı gözəllik biçimində təqdim edir. 
Bu baxımdan, o, Həyatı tənqid edəndə belə, təsdiq edir. 
Həqiqət – həyatı Həyati biçimdə təqdim edir. 
Bu baxımdan, o, Həyatı təsdiq edəndə belə, tənqid edir. 
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128. GÖZƏLLİK – MƏNA 
Gözəllik biçim ahəngdarlığı cazibədarlığıdır. 
Ancaq o, həm də Ali Mənanın ifadəsi kimi görünür. 
Bu səbəbdən gözəllik Həyatda olduğundan artıq bilinir. 

 
129. SÖZ – MƏZMUN 

Söz Məzmunun əyninə biçilməyib. 
Ona görə də Sözü Məzmunun əyninə biçmək lazım gəlir. 
 

130. BİLMƏK – DUYMAQ 
Bilən – özündən kənardakıyla görüşür. 
Duyan – özündəkiylə görüşür. 

 
131. NİKBİN – BƏDBİN 
Nikbin – Mütləqə İnanan. 
Bədbin – Nisbiyə tapınan. 

 
132. XOŞBƏXTLİK – BƏDBƏXTLİK 

Xoşbəxtlik – Müqəddəslik. 
Bədbəxtlik – Hərcayilik. 
Müqəddəslik – Ömrün nəticəsi. 
Hərcayilik – Adamla bir doğulan. 

 
133. MƏRHƏLƏLƏR 

I. Heyvanat aləmiylə Uyğunluq. 
II. Heyvanat aləmindən Fərqlənmə. 

    III. Heyvanat aləmiylə Təzad. 
Birinci mərhələ – Bioloji Həyat. 
İkinci mərhələ – İctimai Həyat. 
Üçüncü mərhələ – Ruhani Həyat. 
Bəşəriyyət hələlik birinci və ikinci mərhələlərdə yaşayıb, üçüncü 

mərhələdə yaşamayıb. Üçüncü mərhələdə yalnız Ali Şəxsiyyətlər 
yaşayıb. 

Ruhani Məqsəd – üçüncü mərhələyə çatmaqdır. 
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134. HƏZZ – İZTİRAB 

Həzz – İnsani Ləyaqətlə görüş. 
İztirab – İnsani Qəbahətlə görüş. 

 
135. İRSİYYƏT – VARİSLİK 

Müqəddəslik Ocağının sönməməsi. 
 

136. RUHUN ÖLMƏZLİYİ 
İnsanın daxilindəki heyvana təslim olmaması. 

 
137. RUH – GERÇƏKLİK 

Gerçəkliyin Ruhdan başqa ülviyyəti yoxdur. 
Həmin ülviyyət gerçəklikdə natam, nisbi şəkildə aşkara çıxır. 
 

138. GERÇƏKLİK – CƏMİYYƏT 
Cəmiyyət gerçəkliyə uyğundur, ona görə də naqisdir. 
 

139. HAMILIQLA  MƏHRUMİYYƏT 
Hamı “Dövləti İdarə edəndə” hamı Dövləti İdarə etməkdən məhrum 

olur. 
İdarəçiləri idarə edirlər, idarəyə tabe edirlər. 
 

140. ALİ  HƏYAT – KAMİL  İNSAN 
I 

Hamı eyni Qanunlara tabe olur. 
Hamı eyni Qanunları pozur. 
Çünki Qanunlar nöqsanlı adamlar tərəfindən yazılır. 
Çünki Həyat – Qanunları pozmaq imkanı yaradır. 
Çünki İnsani naqislik – qanunları pozmaq imkanı yaradır. 
Yaxşı Həyat – Ali Həyat tələb edir! 
                        Kamil İnsan tələb edir! 

II 
Nə qədər ki, Həyat Ali deyil – Qanun pozulacaq! 
Nə qədər ki, İnsan Kamil deyil – Qanun pozulacaq! 

III 
Qanunsuzluğu zorla aradan qaldırmaq istəyirlər. 
Zora qarşı zor yaranır. 
Qanunsuzluq azalmır – artır. 
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IV 
O vaxt ki, Qanunlar ürəklərə yazılacaq – Qanunlar pozulmayacaq! 
O vaxt ki, Qanunlar ağıllara yazılacaq – Qanunlar pozulmayacaq! 
 

141. ÜSTÜNLÜK 
“Kim rütbədə üstündür?” – demirik. 
“Kim vəzifədə üstündür?” – demirik. 
“Kim ixtisasda üstündür?” – demirik. 
“Kim imtiyazda üstündür?” – demirik. 
 
“Kim Atalıqda üstündür?” – deyirik. 
“Kim Analıqda üstündür?” – deyirik. 
“Kim Evladlıqda üstündür?” – deyirik. 
“Kim qeyrətdə üstündür?” – deyirik. 
“Kim ləyaqətdə üstündür?” – deyirik. 

 
142. ÖLMƏK – YAŞAMAQ 

İçərində qatil yatıb, oyanmayıb, məhv olmayıb. 
Oyansa – İnsanı öldürə bilər, ölsə – İnsan yaşayar. 
İçərində əyri yatıb, oyanmayıb, məhv olmayıb. 
Oyansa  – İnsan əyilər, məhv olsa – düzələr. 
İçərində Çirkab yatıb, oyanmayıb, məhv olmayıb. 
Oyansa – İnsan çirklənər, məhv olsa – təmizlənər. 
İçərində Günah yatıb, oyanmayıb, məhv olmayıb. 
Oyansa – İnsan günaha batar, məhv olsa  – saflığa çıxar. 
Ya sən Qatili öldürəcəksən – ya Qatil səni. 
Ya sən Əyrini öldürəcəksən – ya Əyri səni. 
Ya sən Çirkabı öldürəcəksən – ya Çirkab səni. 
Ya sən Günahı öldürəcəksən – ya Günah səni. 

 
143. ZƏNCİR 

Şöhrət zənciriylə bağlanmısan Dövlət qapısına. 
Şəhvət zənciriylə bağlanmısan Dövlət qapısına. 
Varidat zənciriylə bağlanmısan Dövlət qapısına. 
Şöhrəti qoruyursan. 
Şəhvəti qoruyursan. 
Varidatı qoruyursan. 
İmkanın olsa, Zəncirdən açılarsan. 
Şöhrəti götürərsən. 
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Şəhvəti götürərsən. 
Varidatı götürərsən. 
Zəncirli qapıdan qaçarsan. 

 
144. HƏSƏD 

Hünərin İnsanlıq qiyməti Heyrətdir. 
Sən ona həsəd aparırsan. 
İnsana çatmırsan. 

145. HƏRARƏT 
Hərarətlə yeyirlər. 
Hərarətlə qazanc üstünə yüyürürlər. 
İnsanlıqda hərarətləri sönür. 

 
146. VƏHDƏT 

Qul köləliyiylə barışır. 
Qulla quldarın sarsılmaz birliyi yaranır. 

 
147. BİLMƏZLİK 

I 
Köləliyin çox vaxt özünü bilirlər – adını bilmirlər. 

II 
Yox olurlar, “Var olduq!” – deyirlər. 

III 
“Var olduq!” sözünü məktəblərdə öyrədirlər, 
“Yox olduq!” sözünü öyrətmirlər. 

IV 
“Var ola-ola” yox olurlar. 

 
148. VAR  OLMAMAQ 

I 
Qul Var olanda – Qul olmur. 

Buna görə də onu Var olmağa qoymurlar. 
II 

Qulun özgəliyi olur – Özü olmur. 
III 

Zəmanə köləsini yerişindən tanımaq olur. 
O, süni dərəcədə Məğrur görünür. 
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149. QUL  DAMĞASI 
İndi Qulu  Mənfəətlə damğalayırlar. 

Hörmətlə damğalayırlar. 
Vəsiqəylə damğalayırlar. 
Vəzifəylə damğalayırlar. 
Nişanla damğalayırlar. 
Fəxri Fərmanla damğalayırlar. 

İndi Qul Fərqləndirilir, Fəxrləndirilir. 
İndi Qul, damğasıyla öyünür. 

 
150. XALQIN  ÖMRÜ 

Xalqın əsarət dövrü olur, kölə ömrü olmur. 
 

151. BƏŞƏR  HEKAYƏTİ 
I 

Azadlığa çağrılır – Əsarət quyusuna düşür. 
Ədalətə çağrılır – Zülm quyusuna düşür. 
Həqiqətə çağrılır – Yalan quyusuna düşür. 
Sədaqətə çağrılır – Xəyanət quyusuna düşür. 

II 
Əsarət quyusundan “Azadlıq!” – deyə bağırır. 
Zülm quyusundan “Ədalət!” – deyə bağırır. 
Yalan quyusundan “Həqiqət!” – deyə bağırır. 
Xəyanət quyusundan “Sədaqət!” – deyə bağırır. 

III 
Azadlıq becərilər – alınmaz. Bəşər Azadlıq Bağbanı olmadı. 
Ədalət becərilər – alınmaz. Bəşər Ədalət Bağbanı olmadı. 
Həqiqət becərilər – alınmaz. Bəşər Həqiqət Bağbanı olmadı. 
Sədaqət becərilər – alınmaz. Bəşər Sədaqət Bağbanı olmadı. 

IV 
Bəşər heyvandan ayrıla bildi – özünə yaraya bilmədi. 

 
152. “DÜNYƏVİ  LƏYAQƏT” 

Özgəyə Ögey olmağı Ləyaqətinə sığışdırmır. 
Ona görə də Özününkünə ögey olur. 
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153. XUDBİNLİK – YADLIQ 
Xudbinlik – özünə Sahib olmaq deyil, özgəyə Sahib olmaqdır. 
Xudbinlik – öz əməyinə Sahib olmaq deyil, özgə əməyinə Sahib 

olmaqdır. 
Xudbinlik – öz Mülkiyyətinə Sahib olmaq deyil, özgə mülkiyyətinə 

Sahib olmaqdır. 
Xudbinlik – yadlıqdır. 

 
154. İSTİSMAR 

İstismar – Əməkçinin Mülkiyyətdən Məhrum olunması. 
 

155. XÜSUSİ – İCTİMAİ 
I 

Əməkçi Xüsusiyyətçiliyi olmayan yerdə İstismar aradan qalxmır, 
Xüsusiyyətçi İstismarı Dövlət İstismarıyla əvəz olunur. 

Ehkam İctimai Mülkiyyətin istismar yaradacağını nəzərə almırdı. 
Əslində isə o, mövcuddur. 
Əməkçi Mülkiyyətdən Məhrum olanda İctimai İstismar yaranır, yəni 

İctimaiyyəti təmsil edən Dövlət zəhmətkeş əməyini mənimsəyir. 
Xüsusi İstismarın İctimai İstismarla əvəz olunması zəhmətkeş 

aqibətində yenilik yaratmır – Onu Mülki Məhrumiyyətdən xilas etmir. 
II 

Özgə Evladına ögey yanaşmaq Təbii sayılır. 
Özgələşən Mülkiyyətə ögey yanaşmaq Təbii sayılmır. 
 

156. TƏZADLAR 
Xüsusi İstismarçı Mülkiyyəti hədsiz Varidat Təzadı yaradır. 
Cəmiyyətin bir Qütbündə ifrat var-dövlət, o biri Qütbündə ifrat 

yoxsulluq bərqərar olur. 
İctimai İstismarçı Mülkiyyət yeni bir Təzad: Mülkiyyətə tam Sahib 

olmuş Dövlət və Mülkiyyətdən tam məhrum olmuş Əiməkçi – təzadı 
yaratdı. 

157. ƏDALƏT – HƏYAT 
I 

Ədalət – Həyata verilən həqiqi Qiymətdir. 
Həqiqi Qiymət – Mütləq Qiymətdir. 
Həyat – Mütləqə çatmır.  
Bu səbəbdən də Ədalətə çatmır. 
Ədalət – Ali Həyat Tələb edir. 
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II 

Məxluq – Ədalət tanımır. 
Adam – Ədalətsizliklə barışır. 
İnsan – Ədalətə Yüksəlir. 

III 
Həyatdakı Ədalətli – Ədalətə çatmır. 
Ədalət – Amallaşmaq Tələb edir, İnsanlaşmaq Tələb edir. 
Həyat Ədalət üçün azdır... 

 
158. HƏQİQƏT – HƏYAT 

I 
Həqiqət  –  Mütləqin dərkidir. 
Həyat –  Mütləqə çatmır. 
Bu səbəbdən də Həqiqətə çatmır. 
Həqiqət – Ali Həyat Tələb edir. 

II 
Məxluq – Həqiqət tanımır. 
Adam – Həqiqətsizliklə barışır. 
İnsan – Həqiqətə Yüksəlir. 

III 
Həyatda Həqiqi – Həqiqətə çatmır. 
Həqiqət – Amallaşmaq tələb edir. 
                 İnsanlaşmaq Tələb edir. 
Həyat Həqiqət üçün azdır... 

 
159. MƏNƏVİYYAT – HƏYAT 

 
I 

Mənəviyyat – Mütləq Ruhani kamillikdir. 
Həyat – Mütləqə çatmır. 
Bu səbəbdən də Mənəviyyata çatmır. 
Mənəviyyat – Ali Həyat Tələb edir. 

 
II 

Məxluq – Mənəviyyat tanımır. 
Adam – Mənəviyyatsızlıqla barışır. 
İnsan – Mənəviyyata yüksəlir. 
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III 
Həyatda Mənəvi – Mənəviyyata çatmır. 
Mənəviyyat – Amallaşmaq Tələb edir. 
                       Insanlaşmaq Tələb edir. 
Həyat Mənəviyyat üçün azdır... 
 

160. İRADƏ – HƏYAT 
I 

İradə – Mütləq Ruhani Qüdrətdir. 
Həyat – Mütləqə çatmır. 
Bu səbəbdən də İradəyə çatmır. 
İradə – Ali Həyat Tələb edir. 

II 
Məxluq – İradə tanımır. 
Adam – İradəsizliklə barışır. 
İnsan – İradəyə yüksəlir. 

III 
Həyatdakı İradəli – İradəyə çatmır. 
İradə – Amallaşmaq Tələb edir. 
            İnsanlaşmaq Tələb edir. 
Həyat İradə üçün azdır... 

 
161. İNAM – HƏYAT 

I 
İnam – Mütləqin Təsdiqidir. 
Həyat – Mütləqə çatmır. 
Bu səbəbdən də İnama çatmır. 
İnam – Ali Həyat Tələb edir. 

II 
Məxluq – İnam tanımır. 
Adam – İnam tanımır. 
İnsan – İnama yüksəlir. 

III 
Həyatdakı İnamlı – İnama çatmır. 
İnam – Amallaşmaq Tələb edir. 
            İnsanlaşmaq Tələb edir. 
Həyat İnam üçün azdır... 

Bütün Yollar Amallaşmaya aparır, 
                     İnsanlaşmaya aparır... 
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162. MÜQƏDDƏS FƏRƏH 

İnsanlaşmanın hər məqamı, pilləsi, mərhələsi – Müqəddəs Fərəhdir. 
İnamlaşmanın hər məqamı, pilləsi, mərhələsi – Müqəddəs Fərəhdir. 
İdraklaşmanın hər məqamı, pilləsi, mərhələsi – Müqəddəs Fərəhdir. 
Mənəviyyatlaşmanın hər məqamı, pilləsi, mərhələsi – Müqəddəs 

Fərəhdir. 
İradələşmənin hər məqamı, pilləsi, mərhələsi – Müqəddəs Fərəhdir. 
Ruhani Doğuluşun hər məqamı, pilləsi, mərhələsi – Müqəddəs 

Fərəhdir. 
Müqəddəsləşmənin hər məqamı, pilləsi, mərhələsi – Müqəddəs 

Fərəhdir. 
 
 

Ata Ayı, 7-ci il. Bakı. 
(Sentyabr 1985-ci il).  
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MÜTLƏQİLİK 
 

(Dördüncü  Müqəddəs  Kitab) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



282 



283 

I. ÖVLADLIQ 
 

Evladlarıma! 
Mütləq Mahiyyətlisiniz! 
Gerçək imkanları ötmək imkanına maliksiniz! 
Mütləq İdraka sahib olmaq imkanına maliksiniz! 
Mütləq Mənəviyyata sahib olmaq imkanına maliksiniz! 
Mütləq İradəyə sahib olmaq imkanına maliksiniz! 
Zaman – İnamsızdır! İnam yaratmalıyıq! 
Zaman – İnsansızdır! İnsan yaratmalıyıq! 
İnsan – Vətənsizdir! Vətən yaratmalıyıq! 
Daxilinizdəki Mütləq Sizə yar olsun! 

 
Etiqad 

Mütləqə inanıram! 
Yəni Mütləq Həqiqətə inanıram! 

Mütləq Ədalətə inanıram! 
Mütləq Saflığa inanıram! 
Mütləq Xeyirə inanıram! 

Mütləq olana inanıram! 
 
Mütləqə inanıram! 
Yəni Mütləq olmayan Həqiqəti Həqiqət saymıram! 

Mütləq olmayan Ədaləti Ədalət saymıram! 
Mütləq olmayan Saflığı Saflıq saymıram! 
Mütləq olmayan Xeyiri Xeyir saymıram! 

Mütləq olmayana inanmıram! 
 
Mütləqə inanıram! 
Yəni Ömrümü  Mütləq Həqiqətə həsr edirəm! 

Mütləq Ədalətə həsr edirəm! 
Mütləq Saflığa həsr edirəm! 
Mütləq Xeyirə həsr edirəm! 

Mütləqləşirəm! 
 
Mütləq Həqiqəti Müqəddəs sayıram! 
Mütləq Ədaləti Müqəddəs sayıram! 
Mütləq Saflığı Müqəddəs sayıram! 
Mütləq Xeyiri Müqəddəs sayıram! 
Mütləqə səcdə qılıram! 
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Ləyaqət 
Yalnız Sabit olan – Var olandır! Dəyişən – Yoxdur! 
Yalnız Bütöv olan – Var  olandır! Ziddiyyətli – Yoxdur! 
Yalnız Kamil olan – Var olandır! Qeyri-Kamil – Yoxdur! 
İnsan dəyişən görünür – Mahiyyət etibarilə o, Sabitdir. 
İnsan ziddiyyətli görünür – Mahiyyət etibarilə o, Bütövdür. 
İnsan qeyri-kamil görünür – Mahiyyət etibarilə o, Kamildir. 

 
Dəyişkən – yaşamır!  
Ziddiyyətli – yaşamır! 
Qeyri-Kamil – yaşamır! 
 
Özünü yenidən yarat. 
Dəyişkəndin – Sabit ol! 
Ziddiyyətliydin – Bütöv ol! 
Qeyri-Kamildin – Kamil ol! 
Yox idin – Var ol! 

Amal 
Mütləqə İnam: 
Yeri-göyü yaradan Allaha yox, xurafata yox, İnsanın, Həyatın, 

Dünyanın Mütləq Mahiyyətinə İnam. 
Ruhani İdrak. 
İnsan Fəlsəfəsi. 
Kamil İnsan. 
Mənəviyyat, Zəka və İradə kamilliyi. 
Özüylə döyüş, İmtina Qətiyyəti, Mahiyyətə yüksəlmək Müqəddəsliyi. 
Ədalətli Cəmiyyət. 
Ruhani Dövlət, özünüidarə ləyaqəti, fərdi əməkçi mülkiyyəti, imtiyaz 

bərabərliyi. 
Vətən. 
Müstəqil, qüdrətli, vahid. 
 

Yol 
 

Mənəvi İntibah – Mütləqə İnamın təsdiqi, Kamil İnsanın 
yaranması. 

İdraki İntibah – İnsan Fəlsəfəsinin təsdiqi. 
Siyasi İntibah – Müstəqil Vətənin yaranması. 
İctimai İntibah – Ruhani Dövlətin yaranması. 
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Vasitə 
Atalığı öyrənmək. Atalıq əsasında yaşamaq. Atalığı öyrətmək. Atalığı 

yaymaq. 
Tələb 

Mənəviyyat pətəyini qəbahətdən təmizlə! Onu Saflıq balıyla doldur. 
İdrak pətəyini yalandan təmizlə! Onu Həqiqət balıyla doldur. 
İradə pətəyini qorxudan təmizlə! Onu Cəsarət balıyla doldur. 
 

İqbal 
Şəhvətdən keçdim – Var oldum. 
Həsəddən keçdim – Var oldum. 
Yalandan keçdim – Var oldum. 
Qorxudan keçdim – Var oldum. 
Hərcayilikdən keçdim – Var oldum. 
Hərislikdən keçdim – Var oldum. 
Əsirlikdən keçdim – Var oldum. 
Köhnə çaydan keçdim. 
Təzə Sahilə çatdım. 
Yenidən doğuldum. 

 
Doğmalıq 

Evladımı sevirəm. Amalı ondan çox sevirəm. 
Valideynimi sevirəm. Amalı ondan çox sevirəm. 
Yoldaşımı sevirəm. Amalı ondan çox sevirəm. 
Qardaşımı sevirəm. Amalı ondan çox sevirəm. 
Bacımı sevirəm. Amalı ondan çox sevirəm. 
Nəslimi sevirəm. Amalı ondan çox sevirəm. 
Bununla da evladıma, valideynimə, yoldaşıma,  
qardaşıma, bacıma, nəslimə layiq oluram. 

 
Vətəndaşlıq 

Əşyalarla həmvətən deyiləm.  
Əyyaşlarla həmvətən deyiləm.  
Xainlərlə həmvətən deyiləm.  
Zaillərlə həmvətən deyiləm.  
 
Amalımla həmvətənəm.  
Sabahımla həmvətənəm. 
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Ölümsüzlük 
Ölümü yaşadan qorxudur. Ölümdən qorxmuram. Bu səbəbdən də 

ölümsüzəm. 
 

II. ATALIQ 
 
Ata adına xristian kahinləri layiq deyil. Çünki xristianlıqda Yalan Var. 
Ata adına cəmiyyət başçıları layiq deyil. Çünki cəmiyyət başçılığında 

Yalan Var. 
Ata adına müasir ailə sahibləri layiq deyil. Çünki müasir ailə 

sahibliyində Yalan Var. 
*** 

Ata adına – Müqəddəs İnamlı İnsan layiqdir. 
Ata adına – Müqəddəs İdraklı İnsan layiqdir. 
Ata adına – Müqəddəs İradəli İnsan layiqdir. 

 
*** 

Atalıq – Müqəddəs Bəxtiyarlıqdır! Ona Müqəddəs İnsan layiqdir! 
 
 

III. MÜTLƏQÇİ 
 

Özümlük 
Mən quru bədən deyiləm – Mütləqəm! 
Mən quru bədən deyiləm – Amalam! 
Mən quru bədən deyiləm – Sabaham! 
 
Mütləqi sevirəm – Özümü sevirəm! 
Amalı sevirəm – Özümü sevirəm!  
Sabahı sevirəm – Özümü sevirəm! 
Özümü sevirəm – Özümdən keçirəm! 

 
 

Vüqar 
Mütləqdən başqa heç nəyim yoxdur! 
Amaldan başqa heç nəyim yoxdur! 
Sabahdan başqa heç nəyim yoxdur! 
Hamıdan varlıyam! 
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Qiymət 
Ən böyük rütbəm – İnsan!  Ən böyük mükafatım – İnsanlıq! 
 

Yetkinlik 
Xəbisliyimi öldürdüm. Hərisliyimi öldürdüm. İblisliyimi öldürdüm. 
Heyvanlığımı öldürdüm.Avamlığımı öldürdüm.  
Köləliyimi öldürdüm. 
Kölgəliyimi öldürdüm. 
Özümə Sahib oldum. 
 

Məcnunluq 
Eşqim – Amalım. Aşiqliyim – Ömrüm. 

 
Qətiyyət 

Ya Mütləq, ya gerçək. 
Mütləqi seçdim, gerçəkdən keçdim. 

 
Yaşamaq 

Gerçək dünya – Dünyanın kölgəsidir. 
Gerçək həyat – Həyatın kölgəsidir. 
Gerçək insan – İnsanın kölgəsidir. 

 
Kölgə olmadım – Dünya oldum. 
Kölgə olmadım – Həyat oldum. 
Kölgə olmadım – İnsan oldum. 
 

İnam 
Dünyanı yaradan Allaha inanmadım! 
Həyatı yaradan Allaha inanmadım! 
İnsanı yaradan Allaha inanmadım! 
 
Dünyada yaşayan Mütləqə inandım! 
Həyatda yaşayan Mütləqə inandım! 
İnsanda yaşayan Mütləqə inandım! 

 
Müdriklik 

Təzahürə uymadım – Mahiyyətə vuruldum.  
Mahiyyətə qovuşdum. Mahiyyət oldum. 
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Barışmazlıq 
Bədən gerçəkliklə barışır, Ruh barışmır. 
Bədən şərlə barışır, Ruh barışmır. 
Bədən günahla barışır, Ruh barışmır. 
Bədənlə barışmadım. Ruha tapındım. 

 
Etiraf 

Nisbini sevmədim – Mütləqi sevdim. 
Həyatı sevmədim – Amalı sevdim. 
Bugünü sevmədim – Sabahı sevdim. 

 
Fədailik 

Əzabım – ən böyük Sevincim. 
Məğlubiyyətim – ən böyük Qələbəm. 
Ölümüm – ən böyük Həyatım. 
 

Həyat 
Həyat – Mütləqə çatmır, Amala çatmır. Bu səbəbdən də sevilmir. 
Həyat – Mütləqə çatmır, Amala çatmır. Bu səbəbdən də qurban 

verilir. 
Həyat – Məqsəd deyil, vasitədir.  
Məqsəd – Mütləqdir, Amaldır, Sabahdır. 
 

Dünyam 
O dünya səadətinə inanmadım. Bu dünya səxavətinə küsənmədim. 
Dünyam – Mütləqim, Amalım, Sabahım. 
 

Nicat 
Musa bəşəri aldatdı.  
İsa bəşəri aldatdı. 
Məhəmməd bəşəri aldatdı. 
Yalana sığınan nicat – fəlakətdir. 
Fəlakətdən xilas oldum. 
Yalanı öldürdüm. 
 

Allahsızlıq 
Qorxunc Allah – Mütləq deyil – Şahdır. 
Adil Allah – Mütləq deyil – Hakimdir. 
Aqil Allah – Mütləq deyil – Loğmandır. 



289 

Allahların heç biri Mütləq deyil! 
Mütləq – Dünyanın, Həyatın, İnsanın Kamilliyi, Sonsuzluğu, 

Əbədiliyidir. 
Mütləqi seçən – Allahdan keçir. 
 

Xurafat 
“Ölən – diriləcək!” – dedilər. 
Ağlayan – güləcək!” – dedilər. 
“Huri-pəri nəşəsi gələcək!” – dedilər. 
İnsanı alçaltdılar. 
Mükafat köləsi saydılar. 
Şəhvət dəlisi saydılar. 
Əslində cəzalandırdılar. 
Ləyaqətini tapdaladılar. 
 
“Xeyirin mükafatı var!” – dedilər. 
“Xeyirin işrəti var!” – dedilər. 
Xeyiri alçaltdılar. 
Əslində cəzalandırdılar. 
Ləyaqətini tapdaladılar. 
 
Hər ikisində Mütləq təhqir olundu. 
İnsandakı Mütləq! 
Xeyirdəki Mütləq! 

 
Ruhanilik 

Dedilər: İnsanı Allah yaradıb. 
 İstehsalat yaradıb. 
 Şəhvət yaradıb. 
 Cəmiyyət yaradıb. 

Dedim: İnsanı  Ruh yaradıb. 
 İdrak yaradıb. 
 Mənəviyyat yaradıb. 
 İradə yaradıb. 

Dedilər: İnsan  Allahdan asılıdır. 
 İstehsalatdan asılıdır. 
 Şəhvətdən asılıdır. 
 Cəmiyyətdən asılıdır. 
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Dedim: İnsan   Ruhdan asılıdır. 
 İdrakdan asılıdır. 
 Mənəviyyatdan asılıdır. 
 İradədən asılıdır. 

*** 
Maddi mənafeyə güvəndilər. 
Sinfi münaqişəyə güvəndilər. 
Ruha güvəndim. 
“Cəmiyyət dəyişməsə – İnsan dəyişməz!” – dedilər. 
“İqtisadiyyat dəyişməsə – İnsan dəyişməz!” – dedilər. 
“İnsan dəyişməsə – Cəmiyyət dəyişməz!” – deyirəm. 
“İnsan dəyişməsə – İqtisadiyyat dəyişməz!” – deyirəm. 
 
Fərdi mülkiyyəti günahkar saydılar. 
Ümumi mülkiyyətə ümid bağladılar. 
İnsanı günahkar saydım. 
İnsana ümid bağladım. 
Ruhu əsas saydım. 
Maddiyyatı əsas saymadım. 

 
Ədalət 

Xalqı Mütləq saydım. 
Millətsiz bəşəriyyətə inanmadım. 
Əfsanəyə uymadım. 
Qəyyumluq mərhəmətini rədd etdim. 
Mütilik nəzakətini rədd etdim. 
“Özünə Sahib olmayan Xalq – Xalq deyil!” – dedim. 

 
*** 

“Mülkiyyət əməkçinin olmalıdır!” – dedim. 
 Mülkədarın olmamalıdır! 
 Kapitalistin olmamalıdır! 
 Dövlətin olmamalıdır! 

 
*** 

İnsanı İnsanın Sahibi saydım. 
Vicdanı İnsanın Hakimi saydım. 
Zor səlahiyyətini – İnsanlığa yaraşdırmadım. 
İmtiyaz fərqini – İnsanlığa yaraşdırmadım. 
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*** 
Dövləti – Xalqın   yaradıcısı saydım. 

Keşikçisi saydım. 
Təmsilçisi saydım. 
Ağası saymadım. 

*** 
Başçını   – İdrak zirvəsində gördüm. 

   Mənəviyyat zirvəsində gördüm. 
   İradə zirvəsində gördüm. 
– Ağalıq zirvəsində görmədim. 

*** 
İqtisadiyyatı İnsana tapşırdım – İnsanı İqtisadiyyata tapşırmadım. 
Əməyi İnsana tapşırdım – İnsanı Əməyə tapşırmadım. 
Qanunu İnsana tapşırdım – İnsanı Qanuna tapşırmadım. 
Nisbini Mütləqə tapşırdım – Mütləqi Nisbiyə tapşırmadım. 
 

Əxlaq 
Xeyirləşmə. Ruhlaşma. Mütləqləşmə. 

 
İman 

Platonun İdeyaları kiçik göründü mənə. 
Russonun Təbiiliyi kiçik göründü mənə. 
Hegelin Mütləqi Nisbi göründü mənə. 
İqtisadiyyat Allahına inanmadım. 
Mütləqimi tapdım. 
Mütləqimə inandım. 
 
Zərdüştdən öyrəndim. 
Buddadan öyrəndim. 
Sufilərdən öyrəndim. 
Hürufilərdən öyrəndim. 
Şərqləşdim. 
Mütləqimi tapdım. 
Mütləqimə inandım. 
 
İnamsızlıq gördüm – İnam yaratdım. 
İdraksızlıq gördüm – İdrak yaratdım. 
Mənəviyyatsızlıq gördüm – Mənəviyyat yaratdım. 
İradəsizlik gördüm – İradə yaratdım. 
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Həyatda yaşamadım – Mütləqdə yaşadım. 
Həyatda yaşamadım – Amalda yaşadım. 
Həyatda yaşamadım – Sabahda yaşadım. 
Mütləqimi tapdım. 
Mütləqimə inandım. 

 
Həqiqət 

Mütləqin dərki.  
Yəni  Dünyanın Dünyadan böyük Mənasının dərki. 
 Həyatın Həyatdan böyük Mənasının dərki. 
 İnsanın İnsandan böyük Mənasının dərki. 
 

İdeal 
Deyirlər: Mülkiyyət yox olanda, İnsan var olacaq. 
Deyirəm: İnsan Mütləqləşəndə, İnsan var olacaq. 
Deyirlər: Siniflər yox olanda, İnsan var olacaq. 
Deyirəm: İnsan Mütləqləşəndə, İnsan var olacaq.  
Deyirlər: Ümumi Həyat bərqərar olanda, İnsan var olacaq. 
Deyirəm: Mütləq İnsani həyat bərqərar olanda, İnsan var olacaq. 
Deyirlər: Maddiyyat bol olanda, İnsan var olacaq. 
Deyirəm: Mənəviyyat zəngin olanda, İnsan var olacaq. 
Deyirlər: Hamı maddi nemətlərdən eyni dərəcədə bəhrələnəndə,  
İnsan var olacaq. 
Deyirəm: Hamı İnsaniləşəndə, İnsan var olacaq. 
 
İnsanın varlığını İnsandan kənarda axtarırlar. 
İnsanın varlığını İnsanda görürəm. 

 
Dəlil 

Dedilər: Şərlə döyüşməyə Ordu gərək, Silah gərək. 
Dedim: Silahım – Ruhumdur. 
Dedilər: Silah Ruhdan güclüdür. 
Dedim: Silah Ruha təslim olacaq. 
Dedilər: Nəyə görə? 
Dedim: Çünki silahı yaradan İnsandır. 
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İzahat 
Ruh anlayışında xurafat yoxdur. 
Ruh – Mütləq İdrak, Mütləq Mənəviyyat və Mütləq İradənin vəhdətidir. 
Mütləq İdrak – Mütləq Həqiqəti dərk edir. 
Mütləq Mənəviyyat – Mütləq Saflıq yaradır. 
Mütləq İradə – gerçəkliyi Amal (Mütləq Həqiqət və Mütləq 

Mənəviyyat)  səviyyəsinə yüksəldir. 
 

           Müqəddəs Borc 
Vəhşi daxilində. 
Qatil daxilində. 
Çirkab daxilində. 
Zülmət daxilində. 
Quldar daxilində. 
Qul daxilində. 
Mülkədar daxilində. 
Kapitalist daxilində. 
Müstəbid daxilində. 
Zəlil daxilində. 
Oğru daxilində. 
Dönük daxilində. 
Özünü inkar et, rədd et, mənən öldür. 
Yenidən doğul. 
            *** 
Təbiətin balasısan! 
Ananın balasısan! 
Cəmiyyətin balasısan! 
Şəraitin balasısan! 
Özün deyilsən! 
            *** 
Özünün balansan! 
Özünü yaradansan! 
Özünsən! 
              
            *** 
Naqissən! 
Hərissən! 
Köləsən! 
Özünə özgəsən! 
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           *** 
Özünü döymüsən! 
Özünü söymüsən! 
Özünü böyütmüsən! 
Özünsən! 
           
           *** 
Özünsən – Amala lazımsan! 
                  Sabaha lazımsan! 

 
              Qəsdim 
Özümlə döyüşürəm. 
Başqalarını özümləşdirirəm. 
Gerçəklikdən keçirəm – Mütləqi seçirəm. 
Gerçəkliyi – Mütləqləşdirirəm. 
 
              Tələb 
Dünya məhvərindən çıxıb. 
Əməkçi mülkiyyətdən ayrılıb. 
Xalq müstəqillikdən ayrılıb. 
Ürək İnamdan ayrılıb. 
Ağıl İdrakdan ayrılıb. 
Əməl Əxlaqdan ayrılıb. 
Həyat Həyatilikdən ayrılıb. 
 
Əməkçi – Mülkiyyətə qovuşmalıdır. 
Xalq – Müstəqilliyə qovuşmalıdır. 
Ürək – İnama qovuşmalıdır. 
Ağıl – İdraka qovuşmalıdır. 
Əməl – Əxlaqa qovuşmalıdır. 
Həyat – Həyatiliyə qovuşmalıdır. 

 
Ölüm-dirim Məsələsi 

Dövləti olmayan Xalq – Xalq deyil! 
Dünya siyasətində yeri olmayan Xalq – Xalq deyil! 
Tarix meydanında yeri olmayan Xalq – Xalq deyil! 
Dövlətsizlik bədnamlığından qurtarmalıyıq! 
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Zəmanəylə Mübahisə 
“İnsan – İnsandır!” – deyirlər. 
“Xəlqi Mahiyyətdən məhrum olan insan qeyri-insandır!” – deyirəm. 
“Bəşər – birdir, vahiddir!” – deyirlər. 
“Bəşər – xalqların vəhdəti kimi Var olandır!” – deyirəm. 
“Xalqlar – birləşir!” – deyirlər. 
“Xalqlar qoşalaşır!” –  deyirəm. 
“Vahid bir xalq yaranacaq!” – deyirlər. 
“Yeni-yeni xalqlar peyda olacaq!” – deyirəm. 
“Millət – məhdudluq əlamətidir!” – deyirlər. 
“Millət – sürülükdən ayrılmaq keyfiyyətidir!” – deyirəm. 
“Millət – keçici hadisədir!” – deyirlər. 
“Millət – bəşəri ləyaqətdir!” – deyirəm. 
“Müxtəliflik – çətinlik törədir!” – deyirlər. 
“Müxtəliflik – zənginlik yaradır!” – deyirəm. 
“Bir dil, bir bəşər, bir ehkam – bəşərin sabahı budur!” – deyirlər. 
“Dillər, xalqlar, mədəniyyətlər əlvanlığı – bəşərin sabahı budur!” – 

deyirəm. 
“Bizim İnamımız gerçəkliyə əsaslanır!” – deyirlər. 
“Mənim İnamım Ruha əsaslanır!” – deyirəm. 
Ruh çoxa inanmır! 
 

Müqəddəslik 
Bəşər   bədiyyat acı deyil! 

Elm acı deyil! 
Siyasət acı deyil! 

Müqəddəslik acıdır. 
 
Bədii Söz – Müqəddəs Sözü əvəz etmədi! 
Elmi Söz – Müqəddəs Sözü əvəz etmədi! 
Siyasi Söz – Müqəddəs Sözü əvəz etmədi! 
 
Gözəl Söz söylədilər. 
Dərin söz söylədilər. 
Şirin söz söylədilər. 
Müqəddəs Söz söyləmədilər. 
Mütləq İdraka yüksəldən Söz! 
Mütləq Mənəviyyata yüksəldən Söz! 
Mütləq İradəyə yüksəldən Söz! 
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Dünyanı vəsf etdilər, ölçdülər-biçdilər, dəyişdilər. Müqəddəs saymadılar. 
Həyatı vəsf etdilər, ölçdülər-biçdilər, dəyişdilər. Müqəddəs saymadılar. 
İnsanı vəsf etdilər, ölçdülər-biçdilər, dəyişdilər. Müqəddəs saymadılar. 

Müqəddəs Söz söyləməliyik. 
Söz – Amal. 
Söz – Əməl. 
Söz – Aqibət. 
Müqəddəs Dünya yaratmalıyıq. 
Müqəddəs Həyat yaratmalıyıq. 
Müqəddəs İnsan olmalıyıq. 

 
Vətən 

Vətən – Qəribdir. 
Özündən ayrı düşüb. 
Özünü tapmalıdır. 
Özünə çatmalıdır. 
 

Bəxtiyarlıq 
“Nisbidən başqa heç nə yoxdur!” – dedilər. 
“Mütləqdən başqa heç nə yoxdur!” – dedim. 
“Nəqdini qoyub nisyədən yapışırsan!” – dedilər. 
“Nəqdi – yoxdur!” – dedim. 
“Olanı qoyub olmayandan yapışırsan!” – dedilər. 
“Olan – yoxdur!” – dedim. 
“Məhv olacaqsan!” – dedilər. 
“Var olacam!” – dedim. 

 
                          IV. SABAHLI 

Dünyadayam – Dünyasızam! 
Həyatdayam – Həyatsızam! 
İnsanlıyam – İnsansızam! 
 
Çünki Dünya – Dünya deyil! 
Çünki Həyat – Həyat deyil! 
Çünki İnsan – İnsan deyil! 
Sabahlıyam – bugündəyəm! 

*** 
Dünya əvəzinə – Yoxluq! 
Həyat əvəzinə – Yoxluq! 
İnsan əvəzinə – Yoxluq! 
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*** 
Məhəbbət əvəzinə – Məhəbbətsizlik! 
Ədalət əvəzinə – Ədalətsizlik! 
Həqiqət əvəzinə – Həqiqətsizlik! 
Böyüklük əvəzinə – Yekəlik. 
Etiqad əvəzinə – Zor. 
Etimad əvəzinə – Sürülük. 
Dostluğu düşmənliyindən betər. 
Doğmalığı yadlığından betər. 
 
Dünya hamınındır və heç kəsin deyil! 
Həyat hamınındır və heç kəsin deyil! 
İnsan hamınındır və heç kəsin deyil! 
Torpaq hamınındır və heç kəsin deyil! 
Əmlak hamınındır və heç kəsin deyil! 
Əxlaq hamınındır və heç kəsin deyil! 
 
Hamı – Dünyasızdır! 
Hamı – Həyatsızdır! 
Hamı – İnsansızdır! 
Hamı – Torpaqsızdır! 
Hamı – Əmlaksızdır! 
Hamı – Əxlaqsızdır! 

*** 
Dövlət ağalığı. Dövlət qəddarlığı. Dövlət quldarlığı. 

*** 
İnsan əvəzinə – ictimai münasibət! 
İnsan əvəzinə – istehsalat ünsürü! 
İnsan əvəzinə – kollektivin üzvü! 

*** 
Fərdiyyətsiz cəmiyyət.  
Şəxsiyyətsiz şəxsiyyət. 

*** 
Asılı qalmaqda müstəqiləm. 
Sözsüz qalmağa sözüm var. 
Azad olmaqdan azadam. 

*** 
Dünyanı Dünyasız qoymaq olmaz! 
Həyatı Həyatsız qoymaq olmaz! 
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İnsanı İnsansız qoymaq olmaz! 
*** 

Allah olmalıyam! 
Heçdən Dünya yaratmalıyam! 
Heçdən Həyat yaratmalıyam! 
Heçdən İnsan yaratmalıyam!  

    Sabahlıyam – bugündəyəm! 
 

V. ZƏRURİYYƏT 
İnsan Sifəti Həyalı olur. Həyalı Sifət yoxdur. 
İnsan Ürəyi İnamlı olur. İnamlı Ürək yoxdur. 
İnsan Zəkası Qanadlı olur. Qanadlı Zəka yoxdur. 
İnsan ölüb. Ancaq Bəşər sağ görünür. 
 

Təzə Sifət gərəkdir. 
Təzə Ürək gərəkdir. 
Təzə Zəka gərəkdir. 
Təzə İnsan gərəkdir. 
Diri Bəşər gərəkdir. 

 
İnsan Nura bənzəyər, İnsan kora bənzəyir. 
İnsan Dağa bənzəyər, İnsan daşa bənzəyir. 
İnsan ölüb. Ancaq Bəşər sağ görünür. 
 

Nurlu İnsan gərəkdir. 
Məğrur İnsan gərəkdir. 
Təzə İnsan gərəkdir. 
Diri Bəşər gərəkdir. 

 
Göz görmək üçündür. Görən göz Yoxdur. 
Qulaq eşitmək üçündür. Eşidən qulaq Yoxdur. 
Dil danışmaq üçündür. Danışan dil Yoxdur. 
İnsan ölüb. Ancaq Bəşər sağ görünür. 
 

Təzə göz gərəkdir. 
Təzə qulaq gərəkdir. 
Təzə dil gərəkdir. 
Təzə İnsan gərəkdir. 
Diri Bəşər gərəkdir. 
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İnsan əyilməz – Əyilməyən İnsan Yoxdur! 
İnsan sürülməz – Sürülməyən İnsan Yoxdur! 
İnsan alçalmaz – Alçalmayan İnsan Yoxdur! 
İnsan aldanmaz – Aldanmayan İnsan Yoxdur! 
İnsan ölüb. Ancaq Bəşər sağ görünür. 
Təzə İnsan gərəkdir.  
Diri Bəşər gərəkdir. 

 
VI.QƏLƏBƏ 

Gözəl Dünya yaratdılar – Dünya yox oldu. 
Gözəl Həyat yaratdılar – Həyat yox oldu. 
Gözəl İnsan yaratdılar – İnsan yox oldu. 
Dövlət  Mülkiyyətə sahib oldu. 

Hakimiyyətə sahib oldu. 
Fərdiyyətə sahib oldu. 
Şəxsiyyətə sahib oldu. 
İradəyə sahib oldu. 
İdraka sahib oldu. 

İnsan Dövlətdə itdi. 
 

VII.GƏLƏCƏK 
Dövləti Birlik əvəz edəcək! 
Birlik Mülkiyyətə sahib olacaq. 

 Hakimiyyətə sahib olacaq. 
 Fərdiyyətə sahib olacaq. 
 Şəxsiyyətə sahib olacaq. 
 İdraka sahib olacaq. 
 İradəyə sahib olacaq. 

İnsan Birlikdə itəcək! 
Bəşər Səadətə çatacaq! 

 
VIII. BUGÜNKÜLƏR 

“Bizə oxşa!” – dedi naqis. 
“Bizə oxşa!” – dedi xəbis. 
“Bizə oxşa!” – dedi əyyaş. 
“Bizə oxşa!” – dedi sərxoş. 
“Bizə oxşa!” – dedi yaltaq. 
“Bizə oxşa!” – dedi alçaq. 
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Bizik Dünya. 
Bizik Həyat. 
Bizik İnsan. 
Bizik Çoxluq. 
Bizik Hamı. 
Birgə naqislər. 
Birgə xəbislər. 
Birgə əyyaşlar. 
Birgə yaltaqlar. 
Birgə alçaqlar. 
Birgə Yoxlar. 

 
Zəlillik kütlələşdi. Satqınlıq kütlələşdi. Azğınlıq kütlələşdi. 
Namus təkləndi. Qeyrət təkləndi. Mərifət təkləndi. 
Erkəklik kütlələşdi. Kişilik təkləndi. 
Dişilik kütlələşdi. Qadınlıq təkləndi.  
Əyrilik kütlələşdi. Düzlük təkləndi. 
Naşılıq kütlələşdi. Müdriklik təkləndi. 
Yamanlıq kütlələşdi. Yaxşılıq təkləndi. 
Bədxahlıq kütlələşdi. Saflıq təkləndi. 
İlanlıq kütlələşdi. İnsanlıq təkləndi. 
Dünya Şərlə doldu. Xeyir təkləndi. 
Qocalarınızda ağsaqqallıq öldü,  cavanlarınızda ismət! 
Alimlərinizdə müdriklik öldü, xadimlərinizdə ləyaqət! 

 
Ölüsünüz! 
İnamınız ölüb! 
İdrakınız ölüb! 
Əxlaqınız ölüb! 
İradəniz ölüb! 

 
Ölüsünüz! 
“Təltif” adlı Nəsrullaha möhtacsınız! 
“Rütbə” adlı Nəsrullaha möhtacsınız! 
“Varidat” adlı Nəsrullaha möhtacsınız! 
“Şöhrət” adlı Nəsrullaha möhtacsınız! 
Ölüsünüz – xoşbəxtsiniz!  
Ölü – ölmür. 
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Bir dən qədər torpağa gərək deyilsiniz! Torpaqdan yemlənirsiniz! 
Ancaq torpaq sizi hiss etmir! Çünki yoxsunuz! 
 

Yazdığınız kitablara düşürsünüz – “Varıq!” – deyə. 
Yazdığınız kitablar heç. Heçə düşürsünüz! 
 
Daxilinə enmirsən – çünki boşdur. 
Ömrünü vərəqləmirsən – çünki vərəqlər ağdır. 
Sevilmirsən – buna görə də lovğalanırsan! 
Nailiyyətin yoxdur – buna görə də bağırırsan! 
Dilin ağzına sığmır – çünki deməyə sözün yoxdur. 
 
Atasızsan – Atalı görünürsən! 
Evladsızsan – Evladlı görünürsən! 
Kitabsızsan – Kitablı görünürsən! 
Şeirsizsən – şeirli görünürsən! 
 
Meyvən yoxdur – bağçalı görünürsən! 
Aqibətin yoxdur – aqibətli görünürsən! 
Dünənlə Sabah arasında boşluqsunuz! 
İnam boşluğu! 
İdrak boşluğu! 
Mənəviyyat boşluğu! 
İradə boşluğu! 
 
“Sabah bizimdir!” – dedi bugünkülər. 
“Sabah elə bizik!” – dedi bugünkülər. 
Yalan söylədi bugünkülər. 
Sabah – Yox olmaz! 
Bəşər ölməliydi. Dirilməkçün.  
Bugünkülərdə bəşər öldü. 

 
İnsanlıq Vaxtı 

“Fədakarlıq vaxtı deyil!” – dedilər. 
“Müqəddəslik vaxtı deyil!” – dedilər. 
“Ruhanilik vaxtı deyil!” – dedilər. 
“Fədakarlıq vaxtı – İnsanlıq vaxtıdır!” – dedim. 
“Müqəddəslik vaxtı – İnsanlıq vaxtıdır!” – dedim. 
“Ruhanilik vaxtı – İnsanlıq vaxtıdır!” – dedim. 
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IX. YOXLAR 
 

Vara səcdə qılırlar. Var – heçdir. 
Nişana səcdə qılırlar. Nişan – heçdir. 
Rütbəyə səcdə qılırlar. Rütbə – heçdir. 
Heçə səcdə qılırlar. Allahları heçdir! 
“Vicdanıma and olsun!” – deyir. Vicdanı Yoxdur. 
“Namusuma and olsun!” – deyir. Namusu Yoxdur. 
“Əqidəmə and olsun!” – deyir. Əqidəsi Yoxdur. 
Yoxa and içir. 
 
Sevirlər – Sevgi Yoxa çıxır. 
Dostluq eləyirlər – Dostluq Yoxa çıxır. 
İgidlik göstərirlər – İgidlik Yoxa çıxır. 
Müdriklik göstərirlər – Müdriklik Yoxa çıxır. 
Ədalət yaradırlar – Ədalət Yoxa çıxır. 
Səadət yaradırlar – Səadət Yoxa çıxır. 
 
Yoxlar dəstəsi yarandı. 
Yoxlar məclisi yarandı. 
Yoxlar məktəbi yarandı. 
Yoxlar bayramı yarandı. 
Yoxlar mərasimi yarandı. 
Yoxlar zadəganları yarandı. 
Yoxlar rəiyyəti yarandı. 
Var itdi, Yox qaldı. 
 
Canavar azaldı. İnsan canavarlaşdı. 
İlan azaldı. İnsan ilanlaşdı. 
Heyvan azaldı. İnsan Heyvanlaşdı. 

 
Yoxa Nifrətin yoxsa, Hiddətin yoxsa, Lənətin yoxsa, Yoxsan! 
 

X. HAQLI 
Bu gün İnsan yoxdur – Sabahkı İnsan naminə! 
Bu gün Vətən yoxdur – Sabahkı Vətən naminə! 
Bu gün Bəşər yoxdur – Sabahkı Bəşər naminə! 
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*** 
İnsan – Ruhdur! Bugünkü – Ruhsuzdur – İnsan deyil! 
Vətən – Özümlükdür! Bugünkü – Özümsüzdür – Vətən deyil! 
Bəşər – Mütləqlikdir! Bugünkü – Mütləqsizdir – Bəşər deyil! 

 
*** 

Bugünkünü İnsan saymaq – günahdır! 
Bugünkünü Vətən saymaq – günahdır! 
Bugünkünü Bəşər saymaq – günahdır! 
 

*** 
Bugündə  İnsan adına nə varsa – insansızlıqdır! 

Vətən adına nə varsa – vətənsizlikdir! 
Bəşər adına nə varsa – bəşərsizlikdir! 

 
*** 

Məhəbbəti – məhəbbətsizlikdir! 
Ülfəti – ülfətsizlikdir! 
Qeyrəti – qeyrətsizlikdir! 

*** 
Bugündə Ləyaqət görən – kordur. 
Bugündə Həqiqət eşidən – kardır. 
Bugünü vəsf edən – laldır. 

*** 
Tamam yeni İnsan gərəkdir. 
Tamam yeni Vətən gərəkdir. 
Tamam yeni Bəşər gərəkdir. 

*** 
Murdarlaşmış İnsan – İnsan deyil! 
Murdarlaşmış Vətən – Vətən deyil! 
Murdarlaşmış Bəşər – Bəşər deyil! 

*** 
Murdarlaşmış İnsan –  ölməlidir və təzədən dirilməlidir! 
Murdarlaşmış Vətən – ölməlidir və təzədən dirilməlidir! 
Murdarlaşmış Bəşər – ölməlidir və təzədən dirilməlidir! 

*** 
İnam yaratdılar – inamsızlıq yarandı. 
İdrak yaratdılar – idraksızlıq yarandı. 
Əxlaq yaratdılar – əxlaqsızlıq yarandı. 
Yol yaratdılar – yolsuzluq yarandı. 
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                                         *** 
 “Millət Yox olanda Var olacaq!” – dedilər. 
“Milli mədəniyyət solanda çiçəklənəcək!” – dedilər. 

*** 
Fəhlə dövləti yaratdılar. 
Fəhlə rəiyyətçiliyi bərqərar oldu. 
Kəndli dövləti yaratdılar. 
Kəndli rəiyyətçiliyi bərqərar oldu. 
İnsani cəmiyyət yaratdılar. 
İnsana yer tapılmadı. 

*** 
Təşkilat İnsanı əzdi. 
Təbliğat İnsanı əzdi. 
Nişan İnsanı əzdi. 
Fərman İnsanı əzdi. 
Təltif İnsanı əzdi. 
Tərif İnsanı əzdi. 
İnsan kölələşdi. 
İnsan kölgələşdi. 

*** 
İndi axtar İnsanı – görüm tapırsanmı?! 
İndi axtar Vətəni – görüm tapırsanmı?! 
İndi axtar Bəşəri – görüm tapırsanmı?! 

 
*** 

Kiçik böyüklər yaratdılar. 
Alçaq ucalar yaratdılar. 
Qorxaq igidlər yaratdılar. 
Naşı loğmanlar yaratdılar. 
Sadiq dönüklər yaratdılar. 
Məğrur yaltaqlar yaratdılar. 

*** 
Bu gün İnsan yoxdur – Sabahkı İnsan naminə! 
Bu gün Vətən yoxdur – Sabahkı Vətən naminə! 
Bu gün Bəşər yoxdur – Sabahkı Bəşər naminə! 
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*** 

İnsan yaradacağıq – İnsan olacağıq. 
Vətən yaradacağıq – Vətən olacağıq! 
Bəşər yaradacağıq – Bəşər olacağıq! 

*** 
Məktəbi – məktəbsizlik! 
Tərbiyəsi – tərbiyəsizlik! 
Elmi – elmsizlik! 
Sənəti – sənətsizlik! 
 

    Həyası – həyasızlıq. 
Vicdanı – vicdansızlıq. 
Məsumluğu – fəsadlıq. 
Doğruluğu  – əyrilik. 
 
Əsilliyi – sünilik. 
İlkinliyi – çirkinlik. 
Diriliyi – ölülük. 

*** 
Halal harama özgəydi – doğma olublar. 
Hörmət həqarətə özgəydi – doğma olublar. 
Həya riyaya özgəydi – doğma olublar. 
Cəsarət Qorxuya özgəydi – doğma olublar. 
  
Söz əməllə doğmaydı – yadlaşdılar. 
İnam ürəklə doğmaydı – yadlaşdılar. 
İdrak zəkayla doğmaydı – yadlaşdılar. 
İsmət qadınlıqla doğmaydı – yadlaşdılar. 
Qeyrət kişiliklə doğmaydı – yadlaşdılar. 

*** 
Ədalət nə deməkdir? 
Sədaqət nə deməkdir? 
Məhəbbət nə deməkdir? 
Tərcüməçi gərəkdir. 
 
Həqiqət nə deməkdir? 
Ləyaqət nə deməkdir? 
Mərifət nə deməkdir? 
Tərcüməçi gərəkdir.  
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Düzgünlük nə deməkdir? 
Yetkinlik nə deməkdir? 
İlkinlik nə deməkdir? 
Tərcüməçi gərəkdir. 
Haqsevər nə deməkdir? 
Xalqsevər nə deməkdir? 
Tərcüməçi gərəkdir. 

*** 
Həqiqətin dadını bilmirsən. Çünki Yalanla yemlənirsən. 
Cəmiyyət Həqiqət xörəyi bişirmir, Yalan xörəyi bişirir. 
Gözün daim yalan görür. 
Qulağın daim yalan eşidir. 
Dilin daim yalan söyləyir. 
 
Həqiqəti görmürsən! 
Həqiqəti eşitmirsən! 
Həqiqəti danışmırsan! 
Həqiqətsizsən! Yalanlısan! 

*** 
Köləlikdə özünə Sahib olmursan, Sahibinə məxsus olursan! 
Taleyin öz əlində olmur, Sahibin əlində olur.  
Özünə məsul olmursan!  
Çiynindən ağır bir yükü atırsan! 
Yüngülləşir – köləlik rəqsi sındırırsan! 

*** 
Deyirlər: “Zəncirini qır!” – deyirsən: “Ayaqlarımı itirərəm!” 
Deyirlər: “Öz yolunla get!” – deyirsən: “Azaram!” 
Deyirlər: “Yaşa!” – deyirsən: “Ölərəm!” 

*** 
 “Ayaqlarını itirsən də – zəncirlərini qır!” 
“Azsan da – öz yolunla get!” 
“Ölsən də,  yaşa!” 

*** 
Sabahkılar gözlərinə inanmayacaqlar: “Gözsüz də insan olarmış!” – 

deyəcəklər. 
Sabahkılar qulaqlarına inanmayacaqlar: “Qulaqsız da insan olarmış!” 

– deyəcəklər. 
Sabahkılar dillərinə inanmayacaqlar: “Dilsiz də insan olarmış!” – 

deyəcəklər. 
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*** 
Haqlıya zaval yoxdur! 
Çirkab yağışı yağır üstünə – islanmır. 
Qəzəb şimşəyi çaxır başına – əyilmir! 
Əzab şimşəyi şaqqalayır bədənini – parçalanmır. 
Həyəcan burulğanı bürüyür qəlbini – sarsılmır. 
Çünki Haqlıdır! 

 
XI. YÜKSƏKLİK 

Həyata inanma! Həyat səni aldadacaq! 
Cavansan – qocaldacaq! Sağsan – öldürəcək! 
Amala inan! 
Amal – qocalmaz! 
Amal – ölməz! 

*** 
Cəmiyyətə inanma! Cəmiyyət səni səndən gizləyəcək! 
Özündən kiçik bilinəcəksən! Özündən gücsüz bilinəcəksən! 
Amala inan. 
Böyüyəcəksən! 
Güclənəcəksən! 

*** 
Ürəyində günəş olsun! Yoxsa üşüyərsən! Həyat soyuqdur! 
Ağlında günəş olsun! Yoxsa azarsan! Həyat qaranlıqdır. 

*** 
Həyat  çirkaba bulanır. 

Günaha batır. 
Heyvanlaşır. 

 
Amal – çirkabsızdır. 
            Günahsızdır. 
            Müqəddəsdir. 

*** 
Yola çıxanda Həyatla çıxma – Amalla çıx. 
                      Həyat dönər. Amal dönməz. 

*** 
Həyat qəhrəmanları yoxdur, Amal qəhrəmanları var. 
Həyat müqəddəsləri yoxdur, Amal müqəddəsləri var. 
Həyat kamilləri yoxdur, Amal kamilləri var. 
Həyat yolçuları yoxdur, Amal yolçuları var. 
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Həyat sadiqləri yoxdur, Amal sadiqləri var. 
Həyat müdrikləri yoxdur, Amal müdrikləri var. 
Həyat qalibləri yoxdur, Amal qalibləri var. 

 
*** 

Çünki Həyat qəhrəmanları – qorxaqdır! 
Çünki Həyat müqəddəsləri – günahkardır! 
Çünki Həyat kamilləri – naqisdir! 
Çünki Həyat yolçuları – yolsuzdur! 
Çünki Həyat sadiqləri – dönükdür! 
Çünki Həyat qalibləri – məğlubdur! 

 
*** 

Həyat çiçəkləri solur – Amal çiçəkləri solmur. 
Həyat ocaqları sönür – Amal Ocaqları sönmür. 
Həyat bulaqları quruyur – Amal bulaqları daim qaynayır. 

 
*** 

Həyat doğur – Amal yaradır! 
Həyat itirir – Amal tapır! 

 
XII. YADLIQ 

İnsana yad olanlar arasında yadam! 
Vicdana yad olanlar arasında yadam! 
İnama yad olanlar arasında yadam! 
İdraka yad olanlar arasında yadam! 

 
*** 

Həqiqət Yalana yad olan kimi. 
Cəsarət Qorxuya yad olan kimi. 
Ləyaqət Qəbahətə yad olan kimi. 
 

*** 
Məhəbbətlərinə Yadam – çünki məhəbbətsizdirlər. 
Fərəhlərinə Yadam – çünki fərəhsizdirlər. 
Qeyrətlərinə Yadam – çünki qeyrətsizdirlər. 
Fikirlərinə Yadam – çünki fikirsizdirlər. 
Duyğularına Yadam – çünki duyğusuzdurlar. 
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*** 
Yadlığımla məhəbbətliyəm! 
Yadlığımla fərəhliyəm! 
Yadlığımla qeyrətliyəm! 
Yadlığımla fikirliyəm! 
Yadlığımla duyğuluyam! 

*** 
Yadlarla dostlaşmadım – yadlıqla dostlaşdım! 
Yadları sevmədim – yadlığı sevdim. 

 
*** 

Yada yad oldum – yadlığa yad olmadım! 
Yada yad oldum – yadlıqla doğmalaşdım! 

 
XIII. HÖKM 

Çirkab evini tərk etmək gərək! Saflıq qapısını döymək gərək! 
Xülya evini tərk etmək gərək! Haqq qapısını döymək gərək! 
Köləlik evini tərk etmək gərək! Vüqar qapısını döymək gərək! 
 

XIV. GERÇƏKLİK HÜDUDU 
Gerçəklikdə Dünya nisbiləşir. 
Gerçəklikdə Həyat nisbiləşir. 
Gerçəklikdə İnsan nisbiləşir.  
Bu səbəbdən də gerçəklikdən keçən –  
Dünyanı seçir. Həyatı seçir. İnsanı seçir. 

*** 
Gerçəklikdə İnam nisbiləşir. 

Mənəviyyat nisbiləşir. 
İdrak nisbiləşir. 
İradə nisbiləşir. 

Bu səbəbdən də gerçəklikdən keçən –  
Mənəviyyatı seçir. İdrakı seçir. İradəni seçir. 

*** 
Təbiət gerçək insanda qurtarır – İnsan gerçək insanda başlayır. 
Təbiət gerçək həyatda qurtarır – İnsan gerçək həyatda başlayır. 
Təbiət gerçək dünyada qurtarır – İnsan gerçək dünyada başlayır. 

*** 
Göz – Mütləqi görmür, Mahiyyəti görmür, Amalı görmür. 
Göz – kordur.  

    Görən – Ruhdur! 
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Dil – Mütləqlə danışmır. Mahiyyətlə danışmır. Amalla danışmır. 
Dil – laldır.  
Danışan – Ruhdur! 
 
Qulaq –  Mütləqi eşitmir, Mahiyyəti eşitmir. Amalı eşitmir. 
Qulaq – kardır.  
Eşidən – Ruhdur! 

*** 
Gerçəkliyin  varidatını götürmə – yoxsulluğunu götür! 

Nəşəsini götürmə – əzabını götür! 
Səadətini götürmə – fəlakətini götür! 
Sevincini götürmə – kədərini götür! 

 
*** 

Gerçək İnam – İnamsızlıq Quyusudur – Düşmə! 
Gerçək İdrak – İdraksızlıq Quyusudur – Düşmə! 
Gerçək Mənəviyyat – Mənəviyyatsızlıq Quyusudur – Düşmə! 
Gerçək İradə – İradəsizlik Quyusudur – Düşmə! 
 

*** 
Gerçəklik hüdudunda  İnsan yoxdur! 

Həyat yoxdur! 
Dünya yoxdur! 

 
Gerçəklik hüdudunu aşmaq gərək! 
İnsanlaşmaq gərək! 
Dünyalaşmaq gərək! 
Həyatlaşmaq gərək! 

 
XV. FƏRDİYYƏT 

Cəmiyyətə inanan – Özünə inanmaz! 
Şəraitə inanan – Özünə inanmaz! 
Bədənə inanan – Özünə inanmaz! 
Ruha inanan – Özünə inanar! 

*** 
Cəmiyyət deyir ki, İnsan – ictimai varlıqdır. 
Şərait deyir ki, İnsan – qeyri-sabit varlıqdır. 
Bədən deyir ki, İnsan – cismani varlıqdır. 
Ruh deyir ki, İnsan – Ruhani Varlıqdır. 
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*** 
Cəmiyyət deyir ki, İnsan cəmiyyətdən asılıdır. 
Şərait deyir ki, İnsan şəraitdən asılıdır. 
Bədən deyir ki, İnsan bədəndən asılıdır. 
Ruh deyir ki, cəmiyyət İnsandan asılıdır, şərait İnsandan asılıdır, 

bədən İnsandan asılıdır! 
*** 

Cəmiyyət İnsanı aldadır! 
Şərait İnsanı aldadır! 
Bədən İnsanı aldadır! 
Ruh – Haqdır! 

*** 
Cəmiyyətin İdrakı sönükdür! 
Şəraitin İdrakı sönükdür! 
Bədən – İdraksızdır! 
Ruhun İdrakı – Mütləqdir! 

*** 
Cəmiyyət – İnsanı İnsansızlaşdırır. 
Şərait – İnsanı İnsansızlaşdırır. 
Bədən – İnsanı İnsansızlaşdırır. 
Cəmiyyət Əxlaqı –  Əxlaqsızlıqdır. 
Şərait Əxlaqı –  Əxlaqsızlıqdır. 
Bədən əxlaqı –  Əxlaqsızlıqdır. 

*** 
Cəmiyyət əxlaqının inkarından yaranır Əxlaq. 
Şərait əxlaqının inkarından yaranır Əxlaq.  
Bədən əxlaqının inkarından yaranır Əxlaq. 

*** 
Cəmiyyət İradəsi – iradəsizlikdir! 
Şərait İradəsi – iradəsizlikdir! 
Bədən İradəsi – iradəsizlikdir! 

*** 
Cəmiyyət İradəsinin inkarından yaranır İradə! 
Şərait İradəsinin inkarından yaranır İradə! 
Bədən İradəsinin inkarından yaranır İradə! 
İdrakı, Əxlaqı, İradəni – Cəmiyyət, Şərait, Bədən yaratmır, Ruhani 

Fərdiyyət yaradır. 
O, cəmiyyətin, şəraitin, bədənin üzərində qələbə çalır, ucalır. 
İnsaniləşmək – ruhani fərdiləşməkdir. 
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XVI. XALQ 
 

Xalq – Ruhdur, Təzahürdən – cəmiyyətdən artıqdır, böyükdür, 
yüksəkdir! 

Xalq – Əbədidir, cəmiyyət – keçicidir! 
Xalq – Sonsuzdur, cəmiyyət – sonludur. 
Xalq – Kamildir, cəmiyyət – qeyri-kamildir. 
Xəlqi İdrak – ictimai idrakdan artıqdır, böyükdür, yüksəkdir. 
Çünki ictimai idrak – keçicidir, sonludur, qeyri-kamildir. 
Ancaq Xəlqi idrak – Əbədidir, Sonsuzdur, Kamildir. 
Bu səbəbdən də Xəlqi İdrak – hakim ictimai idraka sığmır, ondan 

kənara çıxır, onun üzərində yüksəlir. 
Xəlqi Mənəviyyat – ictimai mənəviyyatdan artıqdır, böyükdür, 

yüksəkdir. 
Çünki ictimai mənəviyyat – keçicidir, sonludur, qeyri-kamildir! 
Ancaq Xəlqi mənəviyyat – əbədidir, sonsuzdur, kamildir. 
Bu səbəbdən də Xəlqi Mənəviyyat hakim əxlaqa sığmır, ondan 

kənara çıxır, onun üzərində yüksəlir. 
Xəlqi İradə – ictimai İradədən artıqdır, böyükdür, yüksəkdir. 
Çünki o, əbədidir, sonsuzdur, kamildir, ictimai iradə isə keçicidir, 

sonludur, qeyri-kamildir! 
Bu səbəbdən də Xəlqi İradə ictimai iradəyə sığmır, ondan kənara 

çıxır, onun üzərində yüksəlir. 
Cəmiyyət Xalqa bərabər görünməyə çalışır və bununla da insanı 

aldadır! 
İctimai İdrak Xəlqi İdraka bərabər görünməyə çalışır və bununla da 

İnsanı aldadır! 
İctimai Əxlaq Xəlqi Mənəviyyata bərabər görünməyə çalışır və 

bununla da İnsanı aldadır! 
İctimai İradə Xəlqi İradəyə bərabər görünməyə çalışır və bununla da 

İnsanı aldadır! 
Nisbi – Mütləqə bərabər ola bilməz. 
Cəmiyyət – öləndir, Xalq – qalan! 
 

XVII. MÜTLƏQİM 
İnsanın Mahiyyəti. Dünyanın Mahiyyəti. Həyatın Mahiyyəti. 

*** 
Əbədi olan!  Sonsuz olan!  Kamil olan! 
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*** 
İnsanın gerçək vəziyyətindən artıq, böyük, yüksək! 
Dünyanın gerçək vəziyyətindən artıq, böyük, yüksək! 

    Həyatın gerçək vəziyyətindən artıq, böyük, yüksək!  
 

*** 
İnsan Nisbidə Təzahür edir, ancaq Nisbiyə sığmır, ondan kənara 

çıxır, onun üzərində yüksəlir, Mütləqə can atır. 
Dünya Nisbidə Təzahür edir, ancaq Nisbiyə sığmır, ondan kənara 

çıxır, onun üzərində yüksəlir, Mütləqə can atır. 
Həyat Nisbidə Təzahür edir, ancaq Nisbiyə sığmır, ondan kənara 

çıxır, onun üzərində yüksəlir, Mütləqə can atır. 
Mütləqə can atan – Mahiyyətə can atır. 
Mahiyyət – Mütləqdir, Əbədidir, Sonsuzdur, Kamildir. 

 
*** 

Nisbi Mahiyyət – Yoxdur! 
Keçici Mahiyyət – Yoxdur! 
Sonlu Mahiyyət – Yoxdur! 
Qeyri-Kamil Mahiyyət – Yoxdur!  
Bu səbəbdən də Mütləq Var. 

                     
                *** 

Mütləq Var – ona görə də İnsan nisbiylə barışmır, kifayətlənmir, 
nisbidə dayanıb qalmır. 

Mütləq Var – ona görə də Dünya nisbiylə barışmır, kifayətlənmir, 
nisbidə dayanıb qalmır. 

Mütləq Var – ona görə də Həyat nisbiylə barışmır, kifayətlənmir, 
nisbidə dayanıb qalmır. 

*** 
Mütləq Var – ona görə də gerçək İnsan öz Mahiyyətindən aşağıdır. 

  Gerçək Dünya öz Mahiyyətindən aşağıdır. 
  Gerçək Həyat öz Mahiyyətindən aşağıdır. 

 
*** 

Deməli, İnsan  gerçək İnsanı ötməlidir. 
 Dünya gerçək Dünyanı ötməlidir. 
 Həyat gerçək Həyatı ötməlidir. 
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*** 
Deməli, İnsan insandan böyükdür. 

 Dünya Dünyadan böyükdür. 
 Həyat Həyatdan böyükdür. 

*** 
Deməli, İnsan göründüyündən artıqdır. 

 Dünya göründüyündən artıqdır. 
 Həyat göründüyündən artıqdır. 

 
*** 

Deməli, Mütləqə inanmaq – İnsanı tapmaqdır! 
 Dünyanı tapmaqdır! 
 Həyatı tapmaqdır! 

*** 
Mahiyyət İnsanı qabaqlayır! İnsan Mütləqə ucalır. 
Mahiyyət Dünyanı qabaqlayır! Dünya Mütləqə ucalır. 
Mahiyyət Həyatı qabaqlayır! Həyat Mütləqə ucalır. 

 
*** 

İnsanın, Dünyanın, Həyatın yaradıcısı – İnsanın, Dünyanın, Həyatın 
özü – Mahiyyətidir. 

Varlığı yaradan Allah – Yoxdur. 
*** 

İnsan gerçəkliyə – gerçəkliyin gözüylə yox, Ruhun – İnsani 
Mahiyyətin – gözüylə baxmalıdır. 

Gerçəklik – Nisbini Var olan sayır. 
Ruh – yalnız Mütləqi Var olan sayır. 

 
*** 

Ruhun Məntiqinə əsasən, yalnız Mütləq Ədalət Ədalətdir,  
nisbi Ədalət – Yoxdur. 
Yalnız Mütləq Həqiqət – Həqiqətdir, nisbi Həqiqət – Yoxdur. 
Yalnız Mütləq Əxlaq – Əxlaqdır, nisbi Əxlaq – Yoxdur. 
Yalnız Mütləq İradə – İradədir, nisbi İradə – Yoxdur! 

 
*** 

Gerçəklik – Mütləq Hadisə tanımır. Bu səbəbdən də o, Var olmur. 
Ruh gerçəkliyin Yoxluğunu görür. 
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*** 
 “Gerçəklik Yoxdur!” – etirafında Həyata İnam var.  
 Demək, gerçəklik həyata bərabər deyil. 
“Gerçəklik – Vardır!” – etirafında Həyata Şübhə var.  
 Deməli, gerçəklik həyata bərabərdir. 

 
*** 

İnsan – gerçəkliyi ötür! 
Qəhrəmanlığa yüksəlir! 
Fədakarlığa yüksəlir! 
Saflığa yüksəlir! 
Müdrikliyə yüksəlir! 
Gerçəkliyi geridə qoyur! 
Mütləqləşir! 

*** 
Mütləqim! 
Özümdən böyük – Özüm! 
Dünyadan böyük – Dünyam! 
Həyatdan böyük – Həyatım! 

 
 

XVIII. ALDANIŞ 
 

Uçurum 
“Çiçəkliyik!” – deyirlər. 
Uçurumda gül bitərmi? 
“Binalıyıq!” – deyirlər. 
Uçurumda bina qurularmı? 
 
“Meyvəliyik!” – deyirlər. 
Uçurumda meyvə yetişərmi? 
“Diriyik!” – deyirlər. 
Uçurumda dirilik olarmı? 
 
 İnamda uçurum yaratdılar. 
Uçurumda İnam yaranarmı? 
 
İdrakda uçurum yaratdılar. 
Uçurumda İdrak yaranarmı? 
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Mənəviyyatda uçurum yaratdılar. 
Uçurumda Mənəviyyat yaranarmı? 
 
İradədə uçurum yaratdılar. 
Uçurumda İradə yaranarmı? 
 
Uçurumda cəmiyyət yaratdılar. 
Uçurumda Ədalət yaratdılar. 
Uçurumda Həqiqət yaratdılar. 
Uçurumda Səadət yaratdılar. 
 
Fərəh uçuruma düşdü. 
İstək uçuruma düşdü. 
Məslək uçuruma düşdü. 
 
Uçurum vüqarı yarandı. 
Uçurum nişanı yarandı. 
Uçurum sahibi yarandı. 
Uçurum dahisi yarandı. 
 
İnsana uçurumdan baxdılar. 
Dünyaya uçurumdan baxdılar.  
Həyata uçurumdan baxdılar. 
Uçuruma səslədilər. 
Uçuruma saldılar. 
 
Söz uçuruma düşdü – deyilmədi. 
Səs uçuruma düşdü – eşidilmədi. 
Fikir uçuruma düşdü – qanadı sındı. 
Ürək uçuruma düşdü – qanadı. 
 
“Uçurum – uludur!” – dedilər. 
“Uçurum – nurludur!” – dedilər. 
“Uçurum – nicatdır!” – dedilər. 
“Uçurum – savabdır!” – dedilər. 
 
“Uçuruma düşməyən – kafirdir!” – dedilər. 
“Uçuruma düşməyən – xaindir!” – dedilər. 
“Uçuruma düşməyən – cahildir!” – dedilər. 
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“Uçurumu uçurmaq olmaz!” – dedilər. 
“Uçurumu dağıtmaq olmaz!” – dedilər. 
“Uçurumu adlamaq olmaz!” – dedilər. 
 
Uçuruma düşdülər. 
Uçuruma yaradılar. 
Uçuruma yaraşdılar. 

 
Dünyasızlıq 

“Yüzü pisdirsə – biri yaxşıdır” – dedilər. 
“Yüzü pisdirsə – yüz biri də pisdir” – dedim. 
 
“Yüz alaq otu arasında bir gül tapılar” – dedilər. 
“Alaq otu düzündə gül qəribdir” – dedim. 
 
“Yüz çirkli arasında bir təmiz tapılar” – dedilər. 
“Çirkli dünyada təmiz qəribdir” – dedim. 
 
“Yüz topal arasında bir ayaqlı tapılar” – dedilər. 
“Topal dünyada ayaqlı qəribdir” – dedim. 
 
“Yüz alçaq arasında bir uca tapılar” – dedilər. 
“Alçaq dünyada uca qəribdir” – dedim. 
 
“Yüz zalım arasında bir adil tapılar” – dedilər. 
“Zalım dünyada adil qəribdir” – dedim. 
 
“Yüz namərd arasında bir mərd tapılar” – dedilər. 
“Namərd dünyada mərd qəribdir” – dedim. 
 
“Yüz əyyaş arasında bir aşiq tapılar” – dedilər. 
“Əyyaş dünyada aşiq qəribdir” – dedim. 
 
“Yüz arsız arasında bir dərdli tapılar” – dedilər. 
“Arsız dünyada dərdli qəribdir” – dedim. 
 
“Hər şeyi inkar etmək olmaz” – dedilər. 
“Heç şey hər şey olanda dünya yox olur” – dedim. 
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*** 
 “Pisə qalan dünya – dünya deyil!” – dedim – orada gül bitsə də. 
“Çirkliyə qalan dünya – dünya deyil!” – dedim – orada təmiz tapılsa da. 
“Topala qalan dünya – dünya deyil!” – dedim – orada ayaqlı tapılsa da. 
“Alçağa qalan dünya – dünya deyil!” – dedim – orada uca tapılsa da. 
“Zalıma qalan dünya – dünya deyil!” – dedim – orada adil tapılsa da. 
“Namərdə qalan dünya – dünya deyil!” – dedim – orada mərd tapılsa da. 
“Əyyaşa qalan dünya – dünya deyil!” – dedim – orada aşiq tapılsa da. 
 “Arsıza qalan dünya – dünya deyil!” – dedim – orada dərdli tapılsa da. 

 
Günah 

“Bəşər axtarır – tapmır!” – dedilər. 
“Bəşər axtarmır – aldanır!” – dedim. 
 
“Bəşərin Allahları çox olub!” – dedilər. 
“Mütləqi olmayıb!” – dedim. 
 
“Bəşərin dahiləri çox olub!” – dedilər. 
“Atası olmayıb!” – dedim. 
 
“Bəşərə Söz söyləyən çox olub!” – dedilər. 
“Həqiqət söyləyən az olub!” – dedim. 
 
“Bəşəri cənnətə səsləyiblər!” – dedilər. 
“Cəhənnəmə düşüb!” – dedim. 
 
“Bəşər cəmiyyəti dəyişib!” – dedilər. 
“Özünü dəyişə bilməyib!” – dedim. 
 
“Bəşər vədlərə inanıb!” – dedilər. 
“Şirnikib!” – dedim. 
 
“Bəşər – qədimdir!” – dedilər. 
“Körpədir!” – dedim. 
 
“Bəşər irəli gedib!” – dedilər. 
“Sürülüb!” – dedim. 
 
“Uzun yol keçib!” – dedilər. 
“Yolunu tapmayıb!” – dedim. 
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“Heyvanla döyüşüb!” – dedilər. 
“Özüylə döyüşməyib!” – dedim. 
 
“Talesizdir!” – dedilər. 
“Günahkardır!” – dedim. 
 
“Axtardı – tapmadı!” – dedilər. 
“Özünü axtarmadı!” – dedim. 
Axtaracaq – tapacaq – dedim. 
 

Nicat Əsatiri 
Fəhlə hakimiyyətə gəlməliydi! 
Kəndli hakimiyyətə gəlməliydi! 
Zavod fəhlənin olmalıydı! 
Torpaq kəndlinin olmalıydı! 
 
Fəhlə hakimiyyətdən kənarda qaldı! 
Kəndli hakimiyyətdən kənarda qaldı! 
Fəhlə Mülkiyyətdən kənarda qaldı! 
Kəndli Mülkiyyətdən kənarda qaldı! 

 
*** 

 “Millətlər biri-birinə qovuşacaq. 
Vahid bəşəriyyət yaranacaq” – deyirlər. 

(Yəni kiçik millətlər böyük millətlərin içərisində əriyəcək!) 
“Milli mədəniyyətlər bir-birinə qovuşacaq. 
Vahid ümumbəşəri mədəniyyət yaranacaq!” – deyirlər. 

(Yəni “kiçik mədəniyyətlər böyük mədəniyyətlərin içərisində əriyəcək!”)  
“Ölkələr bir-birinə qovuşacaq, vahid ölkə yaranacaq!” – deyirlər. 

(Yəni dünya “böyük millətə” qalacaq!) 
 

*** 
 “Maddi təminat yüksək mənəviyyat yaradır!” – deyirlər. 
“Mənəviyyat maddiyyatdan asılı deyil!” – deyirəm. 
“İctimailəşən – insaniləşir!” – deyirlər. 
“İnsaniləşmək – ictimailəşməkdən asılı deyil!” – deyirəm. 
“Mənəviyyat İnsandan asılıdır!” – deyirəm. 
“İnsaniləşmək – İnsandan asılıdır!” – deyirəm. 
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*** 
 “Mülkiyyət Fərdin olanda – Dünya naqisləşir!” – deyirlər. 
“Mülkiyyət ictimai (Ümumi) olanda – Dünya insaniləşir” – deyirlər. 
“Bütün fəlakətlərin səbəbi Fərdi (Xüsusi) mülkiyyətdədir” – deyirlər. 
“Bütün dərdlərin əlacı – ictimai (Ümumi) mülkiyyətdir” – deyirlər. 
 
“Mülkiyyət Dövlətin (Ümuminin) əlinə keçəndə – Dünya pisləşir” – 

deyirəm. 
“Dövlət (Ümumi) Mülkiyyətində istismar bərqərar olur” – deyirəm. 
“Dövlət Mülkiyyətində izafi dəyər mənimsənilir” – deyirəm. 
“İstismarçı siniflərin ləğvi – istismarı aradan qaldırmır” – deyirəm. 
“Mülkədarsız dünya – gözəl dünya olmur” – deyirəm. 
“Kapitalistsiz dünya – gözəl dünya olmur” – deyirəm. 
“Məsələ İnsani səviyyədədir” – deyirəm. 
“Məsələ – İdrakdadır” – deyirəm. 
“Məsələ – Mənəviyyatdadır” – deyirəm. 
“Məsələ – İradədədir” – deyirəm. 
“Məsələ – İnsaniləşməkdədir!” – deyirəm. 
                                                     *** 
 “Şəxsiyyəti çoxluq (kollektiv) tərbiyə edir!” – deyirlər. 
“Çoxluqda naqislik azalmır, artır!” – deyirəm. 
“Kollektiv haqlıdır – Fərd haqsız!” – deyirlər. 
“Kollektiv haqq – kollektiv haqsızlıq yaradır” – deyirəm. 
“Şəxsiyyəti şəxsiyyət özü tərbiyə edir!” – deyirəm. 
“Şəxsiyyət naqisliyini anlayır və aradan qaldırır!” – deyirəm. 
“Şəxsiyyət məziyyətlərini görür və bəsləyir!” – deyirəm. 

 
Tilsim 

Böyük Kitabları oxumadın – kiçik kitabları oxudun. 
Xalis kitabları oxumadın – naqis kitabları oxudun. 
Düz kitabları oxumadın – əyri kitabları oxudun. 
Ülvi kitabları oxumadın – bəsit kitabları oxudun. 
Zəngin kitabları oxumadın – yoxsul kitabları oxudun. 
Deməli, əslində kitab oxumadın. 
 
Böyük sözləri eşitmədin –kiçik sözləri eşitdin. 
Xalis sözləri eşitmədin – naqis sözləri eşitdin. 
Düz sözləri eşitmədin – əyri sözləri eşitdin. 
Ülvi sözləri eşitmədin – bəsit sözləri eşitdin. 
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Zəngin sözləri eşitmədin – yoxsul sözləri eşitdin. 
Deməli, əslində söz eşitmədin. 
 
Böyük Zəka görmədin – kiçik Zəka gördün. 
Xalis Zəka görmədin – naqis Zəka gördün. 
Düz Zəka görmədin – əyri Zəka gördün. 
Ülvi Zəka görmədin – bəsit Zəka gördün. 
Zəngin Zəka görmədin – yoxsul Zəka gördün. 
Deməli, əslində Zəka görmədin. 
 
Böyük Ürək görmədin – kiçik Ürək gördün! 
Xalis Ürək görmədin – naqis Ürək gördün! 
Düz Ürək görmədin – əyri Ürək gördün! 
Ülvi Ürək görmədin – bəsit Ürək gördün! 
Zəngin Ürək görmədin – yoxsul Ürək gördün! 
Deməli, əslində Ürək görmədin! 
 
Böyük İradə görmədin – kiçik İradə gördün! 
Xalis İradə görmədin – naqis İradə gördün! 
Düz İradə görmədin – əyri İradə gördün! 
Ülvi İradə görmədin – bəsit İradə gördün! 
Zəngin İradə görmədin – yoxsul İradə gördün! 
Deməli, əslində İradə görmədin! 
 

Kiçik böyüklər gördün. 
Naqis xalislər gördün. 
Əyri düzlər gördün. 
Bəsit ülvilər gördün. 
Yoxsul zənginlər gördün. 
 
Aldatdılar səni – xəbərin olmadı! 
Alçaltdılar səni – xəbərin olmadı! 

*** 
Böyük görsən – tanımazsan! 
Xalis görsən – tanımazsan! 
Düz görsən – tanımazsan! 
Ülvi görsən – tanımazsan! 
Zəngin görsən – tanımazsan! 
Tilsimdəsən! 
Tilsim sınacaq!.. 
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XIX. HEÇLİKLƏ  DOLU  DÜNYA 

Dünya heçliklə doludur. Bu səbəbdən də Boşdur. 
Dünya Ürəyi Boş adamlarla doludur. Bu səbəbdən də Boşdur. 
Dünya Qafası Boş adamlarla doludur. Bu səbəbdən də Boşdur. 
Dünya Əməli Boş adamlarla doludur. Bu səbəbdən də Boşdur. 

*** 
Dünya İnamsız İnamla doludur. Bu səbəbdən də Boşdur. 
Dünya İnsansız İnsanla doludur. Bu səbəbdən də Boşdur. 

 
Dost axtardın – Boşluğa düşdün. 
Sevgili axtardın – Boşluğa düşdün. 
İsmət axtardın – Boşluğa düşdün. 
Ədalət axtardın – Boşluğa düşdün. 
Həqiqət axtardın – Boşluğa düşdün. 

 
*** 

Boşluq yağışına düşdün. 
Boşluq selinə düşdün. 
Boşluq quyusuna düşdün. 
Boşluq səhrasına düşdün. 

*** 
Dünya Boşluqla doludur. Bu səbəbdən də Boşdur. 

*** 
Dünyanı Boş qoymaq olmaz! Dünya Çirkabla dolar. 
 
Ürəyi Boş qoymaq olmaz! Ürək Çirkabla dolar. 
 
Zəkanı Boş qoymaq olmaz! Zəka  Çirkabla dolar. 
 
Əməli Boş qoymaq olmaz!  
Dünyanı Papağı boşlara qoymaq olmaz! 

*** 
Dünya pətəyini İnamla dolduran Ruh gərəkdir. 
Dünya pətəyini İdrakla dolduran Zəka gərəkdir. 
Dünya pətəyini Duyğuyla dolduran Ürək gərəkdir. 
Dünya pətəyini Xeyirlə dolduran Əməl gərəkdir. 
Dünya heçliklə dolub! 
Bu səbəbdən də Boşdur! 



323 

*** 
Söz pəhləvanları – Əməl cırtdanları! 
Bəzək pəhləvanları – Gözəllik cırtdanları! 
Haramlıq pəhləvanları – Halallıq cırtdanları! 
Şəhvət pəhləvanları – Məhəbbət cırtdanları! 
Əda pəhləvanları – Qüdrət cırtdanları! 
Mənsəb pəhləvanları – İstedad cırtdanları! 

 
*** 

Cırtdanlar çox olanda – pəhləvanlar görünmür. 
Bəzək çox olanda – gözəllik görünmür. 
Söz çox olanda – əməl görünmür. 
Şəhvət çox olanda – məhəbbət görünmür. 
 

*** 
Haram çox olanda – Halal da Haram görünür. 
Əda çox olanda – Qüdrət də Əda görünür! 
Mənsəb çox olanda – İstedad da Mənsəb görünür! 
 

*** 
Ər əvəzinə – heçlik! 
Arvad əvəzinə – heçlik! 
Evlad əvəzinə – heçlik! 

 
*** 

Dünya heçliklə zəngindir. Bu səbəbdən də Yoxsuldur. 
 

*** 
Heçlik  dənizə düşür – batmır. 

Yağışa düşür – islanmır. 
Yoxuşa çıxır – təntimir. 

*** 
Heçlik orduları yaranıb. 
Heçlik müəssisələri yaranıb. 
Heçlik məclisləri yaranıb. 
Heçlik müəllimləri yaranıb. 
Heçlik tələbələri yaranıb. 
Heçlik mükafatı yaranıb. 
Heçlik cəzası yaranıb. 
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*** 
And içirsən – heçi təsdiq edirsən!  
Çünki Andına xilaf çıxacaqsan! 
 
Döşünə döyürsən – heçi təsdiq edirsən! 
Çünki peşiman olub başına döyəcəksən! 
 
Qürrələnirsən – heçi təsdiq edirsən! 
Çünki qürrələnməli əməlin yoxdur. 
 
Hiddətlənirsən – heçi təsdiq edirsən! 
Çünki hiddətin tez soyuyacaq! 
 
Daxilin heçlə Doludur. 
Buna görə də Boşdur. 

*** 
Heçlik Laylası eşitmisən! 
Heçlik Beşiyində böyümüsən! 
Heçlik Məktəbində oxumusan! 
Heçlik vəsiqəsi almısan! 
Heçlik səviyyəsinə qalxmısan! 

*** 
Təzə Layla eşitməlisən! 
Təzə Beşikdə böyüməlisən! 
Təzə Məktəbdə oxumalısan! 
Varlıq Fərmanı almalısan! 
Varlıq Səviyyəsinə qalxmalısan! 
Varı Var etmək üçün heçi heç etmək gərəkdir! 

*** 
Cılızı böyütdülər. Cılız böyüməz. Bunu bilmədilər. 
Bəsiti ülviləşdirdilər.Bəsit ülviləşməz. Bunu bilmədilər. 
Alçağı yüksəltdilər. Alçaq yüksəlməz. Bunu bilmədilər. 

*** 
 “Hər şeyik!” – dedilər. “Heç şeyik!” – demədilər. 
“Canlıyıq!” – dedilər. “Kölgəyik!” – demədilər. 
“Doğruyuq!” – dedilər. “Əyriyik!” – demədilər. 
“Təbiiyik!” – dedilər. “Süniyik!” – demədilər. 
“Parlağıq!” – dedilər. “Sönüyük!” – demədilər. 
“Qalibik!” – dedilər. “Məğlubuq!” – demədilər. 
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“Nə varsa – həqiqidir!” – dedilər.  Yoxu görmədilər. 
“Nə varsa –  labüddür!” – dedilər.  Təsadüfü görmədilər. 
“Nə varsa – irəliləyişdir!” – dedilər.  Geriliyi görmədilər. 

*** 
Ləyaqətsizlikdən ləyaqət qurdular. 
Cəsarətsizlikdən cəsarət qurdular. 
Xəyanətdən sədaqət qurdular. 
Qəbahət yaladılar. 
Həqarət sümürdülər. 

*** 
Cılızda böyüklük görmədim – kiçiklik gördüm. 
Bəsitdə ülvilik görmədim – bəsitlik gördüm. 
Alçaqda ucalıq görmədim – alçaqlıq gördüm. 
 
“Cılızlıq – Gücdür!” – dedilər. “Cılız Güc – Heçdir!” – dedim. 
“Bəsitlik – Gücdür!” – dedilər. “Bəsit Güc – Heçdir!” – dedim. 
“Alçaqlıq – Gücdür!” – dedilər. “Alçaq Güc – Heçdir!” – dedim. 
Heçdə Heçdən başqa heç nə görmədim. 

 
Dialektik Məntiq 

“Qəbahət – elə Ləyaqətdir!” 
“Xəyanət – elə Sədaqətdir!” 
“Şəhvət – elə Məhəbbətdir!” 
“Yalan – elə Həqiqətdir!” 
“Zülm – elə Ədalətdir!” 
“Naşılıq – elə Müdriklikdir!” 
“Məkr – elə Məsumluqdur!” 
“Fitnə – elə Munislikdir!” 
“Əsarət – elə Azadlıqdır!” 
“Alçaqlıq – elə Ucalıqdır!” 
“Yaltaqlıq – elə Məğrurluqdur!” 
“Qorxaqlıq – elə Cəsarətdir!” 
“Korluq – elə Görməkdir!” 
“Lallıq – elə Danışmaqdır!” 
“Karlıq – elə Eşitməkdir!” 
“Səfalət – elə Firavanlıqdır!” 
“Fəlakət – elə Səadətdir!” 
“Əyrilik – elə Doğruluqdur!” 
“Sünilik – elə Təbiilikdir!” 
“Yadlıq – elə Doğmalıqdır!” 
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*** 
Qəbahəti Ləyaqət saymayan – metafizikdir! 
Xəyanəti Sədaqət saymayan – metafizikdir! 
Şəhvəti Məhəbbət saymayan – metafizikdir! 
Yalanı Həqiqət saymayan – metafizikdir! 
Zülmü Ədalət saymayan – metafizikdir! 
Naşılığı Müdriklik saymayan – metafizikdir! 
Məkri Məsumluq saymayan – metafizikdir! 
Fitnəni Munislik saymayan – metafizikdir! 
Əsarəti Azadlıq saymayan – metafizikdir! 
Alçaqlığı Ucalıq saymayan – metafizikdir! 
Yaltaqlığı Məğrurluq saymayan – metafizikdir! 
Qorxaqlığı Cəsarət saymayan – metafizikdir! 
Korluğu Görmək saymayan – metafizikdir! 
Lallığı Danışmaq saymayan – metafizikdir! 
Karlığı Eşitmək saymayan – metafizikdir! 
Səfaləti Firavanlıq saymayan – metafizikdir! 
Fəlakəti Səadət saymayan – metafizikdir! 
Əyriliyi Doğruluq saymayan – metafizikdir! 
Süniliyi Təbiilik saymayan – metafizikdir! 
Yadlığı Doğmalıq saymayan – metafizikdir! 
Metafiziklər yenə də tapılır! 
Onları itirmək lazımdır! 

 
Ölülər və Dirilər 

Dahilər – Muzeylərdə öldülər. 
– Yubileylərdə öldülər. 
– Tədqiqatda öldülər. 
– Təbliğatda öldülər. 

 
Qafillər – Muzeylərdə dirildilər. 

 – Yubileylərdə dirildilər. 
 – Tədqiqatda dirildilər. 
 – Təbliğatda dirildilər. 

 
Gözəl – Bəzəkdə öldü. Çirkin – Bəzəkdə dirildi. 
Əməl – Təmənnada öldü. Əməlsiz – Təmənnada dirildi. 
Möhtəşəmlik – Müstəbiddə öldü. Cılızlıq – Müstəbiddə dirildi. 
Mütləq – Allahda öldü. Nisbi – Allahda dirildi. 
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Kişilik – Erkəklikdə öldü. Şəhvanilik – Erkəklikdə dirildi. 
Qadınlıq – Dişilikdə öldü. Köləlik – Dişilikdə dirildi. 
Varlıq – varidatda öldü. Yoxluq – varidatda dirildi. 
İşıq – İşıltıda öldü. Zülmət – İşıltıda dirildi. 
Fəryad – çığırtıda öldü. Zəlillik – çığırtıda dirildi. 
Ümid – Arsızlıqda öldü. Biganəlik – Arsızlıqda dirildi. 

 
*** 

 “İbtidai İnsan gözəldir” – dedilər. 
“Bugünkü İnsan çirkindir” – dedilər. 
“İbtidai İnsan – İnsana çatmadı” – dedim. 
“Bugünkü İnsan – İnsandan ayrıldı” – dedim. 
“İnsan – olandan artıqdır!” – dedim. 
“İnsan hələ Olmayıb!” – dedim. 

 
*** 

İnsanilik heyvaniliyə ziddir. Heyvaniliyə zidd İnsan varmı? 
“İnsan – Olandan artıqdır!” – dedim. 
“İnsan – hələ olmayıb!” – dedim. 

 
Zadəganlar 

Fikir aşını bəyənmirlər. Fikir yalını bəyənirlər. 
Fikir dağını bəyənmirlər. Fikir yamacını bəyənirlər. 
Duyğu bulağını bəyənmirlər. Duyğu bulanlığını bəyənirlər. 

 
Qiymət 

Yuxudaydım: İnsanabənzərləri insan sayırdım. 
Ayıldım: İnsanabənzərləri insan saymadım. 
Ətrafda Heçlik gördüm. 

*** 
Peyğəmbər kəlamlarında Heçlik Var. 
Alim təlimlərində Heçlik Var. 
Nə deyilibsə –  düz deyilməyib. 
Bu səbəbdən də “Var – Yoxdur!” – deyiblər. 
“Dünya – Heçdir!” – deyiblər. 

*** 
Heçliklə dolmuş dünya! 
Boş dünya! 
Özündən ayrılmış dünya! 
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Özündən əskik dünya! 
Heç ola bilməzsən! 
Varlıqla dolacaqsan! 
Özün olacaqsan! 
 

XX. MÜQƏDDƏS TƏZAD 
Əzabın Nəşə səviyyəsi Var. 
Kədərin Sevinc səviyyəsi Var. 
Vüqarın Səcdə səviyyəsi Var. 
Özünütəsdiqin Özündənkeçmə səviyyəsi Var. 
 

*** 
Əzabın Nəşə səviyyəsi Müqəddəsdir! 
Kədərin Sevinc səviyyəsi Müqəddəsdir! 
Vüqarın Səcdə səviyyəsi Müqəddəsdir!  
Özünütəsdiqin Özündənkeçmə səviyyəsi Müqəddəsdir! 

 
*** 

Əzab böyüyüb Nəşə olur! 
Kədər böyüyüb Sevinc olur! 
Vüqar böyüyüb Səcdə olur! 
Özünütəsdiq böyüyüb Özündənkeçmə olur! 

 
*** 

Əzabsız Nəşəyə nail olan az şeyə nail olur! 
Kədərsiz Sevincə nail olan az şeyə nail olur! 
Səcdəsiz Vüqara nail olan az şeyə nail olur! 
Özündən keçməyən – özünü təsdiq etmir. 

 
*** 

Əzabdan nəşələnən – Müqəddəsdir! 
Kədərdən sevinən – Müqəddəsdir! 
Səcdədən Vüqarlanan – Müqəddəsdir! 
Özündənkeçmədə özünü təsdiq edən – Müqəddəsdir! 

 
 

*** 
Nəşə əzaba ziddir! – deyirlər. 
Sevinc kədərə ziddir! – deyirlər. 
Səcdə vüqara ziddir! – deyirlər. 
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Özünütəsdiq özündənkeçməyə ziddir! – deyirlər. 
“Nəşə Əzaba gerçəklikdə ziddir!” – deyirəm. 
“Sevinc Kədərə gerçəklikdə ziddir!” – deyirəm. 
“Vüqar Səcdəyə gerçəklikdə ziddir!” – deyirəm. 
“Özünütəsdiq özündənkeçməyə gerçəklikdə ziddir!” – deyirəm. 

 
*** 

Müqəddəslik gerçəkliyi ötür. 
Müqəddəslikdə Nəşə Əzabın zirvəsi olur. 

 Sevinc Kədərin zirvəsi olur. 
 Vüqar Səcdənin zirvəsi olur. 

Özünütəsdiq – Özündənkeçmənin zirvəsi olur. 
 

*** 
Müqəddəs – gerçəkliyin Nəşəsinə sığmır, Əzab çəkir; 
Əzab təzə Nəşə yaradır. 
Müqəddəs – gerçəkliyin Sevincinə sığmır, Kədərlənir; 
Kədər təzə Sevinc yaradır. 
Müqəddəs – gerçəkliyin Vüqarına sığmır, Səcdəyə yüksəlir; 
Səcdə təzə Vüqar yaradır. 
Müqəddəs – gerçəkliyin özünütəsdiqinə sığmır, özündən keçir; 
Özündənkeçmə təzə özünütəsdiq yaradır. 

 
*** 

Əzab gerçəklik səddini aşır – Nəşəyə çevrilir. 
Kədər gerçəklik səddini aşır – Sevincə çevrilir. 
Səcdə gerçəklik səddini aşır – Vüqara çevrilir. 
Özündənkeçmə gerçəklik səddini aşır – Özünütəsdiqə çevrilir. 

Müqəddəslik Amala ucalır! 
 

XXI. TƏCRİD 
 

Mütləqdən başqa Mütləqim yoxdur!  
Amaldan başqa Həyatım yoxdur! 

 
*** 

İnsan naminə Adamdan ayrıldım. 
Bəşər naminə Şərdən ayrıldım. 
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*** 
Çirkabdan ayrıldım. 
Günahdan ayrıldım. 
Yalandan ayrıldım. 
Vəhşidən ayrıldım. 
Naşıdan ayrıldım. 
Kölədən ayrıldım. 
Kölgədən ayrıldım. 

 
*** 

İnamım – Mütləq! 
İdrakım – Mütləq! 
Mənəviyyatım – Mütləq! 
İradəm – Mütləq! 
Qanunum – Ruhani! 

 
*** 

İnamımdan kənarda İnam yoxdur! 
İdrakımdan kənarda İdrak yoxdur! 
Mənəviyyatımdan kənarda Mənəviyyat yoxdur! 
İradəmdən kənarda İradə yoxdur! 
Qanunumdan kənarda Qanun yoxdur! 

 
*** 

Azlığım – çoxluğumdur! Təkliyim – cəmliyimdir! 
 

*** 
Ömrümü Yüksək tutdum – Amala həsr etdim. 
İdrakımı Yüksək tutdum – Amala həsr etdim. 
Mənəviyyatımı Yüksək tutdum – Amala həsr etdim. 
İradəmi Yüksək tutdum – Amala həsr etdim. 

 
*** 

İnamıma İman gətirəcəklər! 
İdrakıma İman gətirəcəklər! 
Mənəviyyatıma İman gətirəcəklər! 
İradəmə İman gətirəcəklər! 
İnsanlaşacaqlar! 
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XXII. QATİL 
Xeyirxahlıq edirsən – xeyirxah çağırılmaq üçün – xeyirxahlığı 

öldürürsən! 
Fədakarlıq edirsən – fədakar çağırılmaq üçün – fədakarlığı 

öldürürsən! 
Qəhrəmanlıq edirsən – qəhrəman çağırılmaq üçün – qəhrəmanlığı 

öldürürsən! 
Ölümsüz sayılmaq istəyirsən – ölümsüzlüyü öldürürsən! 
 

 
XXIII. GƏRƏKLİ 

Mütləqə gərək olduğum qədər Özümə gərəyəm! 
Amala gərək olduğum qədər Özümə gərəyəm! 
Sabaha gərək olduğum qədər Özümə gərəyəm! 

*** 
Mütləqə gərək deyiləmsə – Özümə də gərək deyiləm! 
Amala gərək deyiləmsə – Özümə də gərək deyiləm! 
Sabaha gərək deyiləmsə – Özümə də gərək deyiləm! 

 
                                         XXIV. BAŞLANĞIC 

İnsan Təbəqələşəndə özünü itirir. 
Təbəqə inamı – inamsızlıqdır! 
Təbəqə idrakı – idraksızlıqdır! 
Təbəqə mənəviyyatı – mənəviyyatsızlıqdır! 
Təbəqə iradəsi – iradəsizlikdir! 

*** 
İnsan sinifləşəndə özünü itirir. 
Sinfi inam – inamsızlıqdır! 
Sinfi idrak – idraksızlıqdır! 
Sinfi mənəviyyat – mənəviyyatsızlıqdır! 
Sinfi iradə – iradəsizlikdir! 

*** 
İnsan şəraitdən asılı olanda – insansızlaşır. 
 
Şəraitdən asılı olan inam – inamsızlıqdır! 
Şəraitdən asılı olan idrak – idraksızlıqdır! 
Şəraitdən asılı olan mənəviyyat – mənəviyyatsızlıqdır! 
Şəraitdən asılı olan iradə – iradəsizlikdir! 
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*** 
Təbəqələşmə qurtaranda – insanilik başlayır! 
Sinfilik qurtaranda – insanilik başlayır! 
Şəraitdən asılılıq qurtaranda – insanilik başlayır! 

 
 XXV. GÖRMƏK 

Gözüm bugünü görmək üçün yaranmayıb!  
Bugündə görməli heç nə yoxdur! 
Gözüm bugünküləri görmək üçün yaranmayıb! 
Bugünkülərdə görməli heç nə yoxdur! 
Gözüm Sabahı görmək üçün yaranıb! 
Gözüm Sabahkıları görmək üçün yaranıb! 
Bugündə xalis nə varsa – Sabahkıdır. 

 
XXVI. MƏQSƏD 

Dünənim Var. Sabahım Var. 
Dünənlə Sabah arasında Uçurum Var. 
Uçurumdan keçmək Məqsədim – Qətiyyətim Var. 

 
                                          XXVII. DÜZGÜN 

Bu dünyanın Fərəhi – Əyri, Kədəri – Doğru. 
 İzzəti – Əyri, Zilləti – Doğru. 
 Nəşəsi – Əyri, Əzabı – Doğru. 

 
Kədəri seçdim, Fərəhi seçmədim. 
Zilləti seçdim, İzzəti seçmədim. 
Əzabı seçdim, Nəşəni seçmədim. 
 
Hamıdan Fərəhliyəm. 
Hamıdan İzzətliyəm. 
Hamıdan Nəşəliyəm. 
 
Əyri Hakimdir, Doğru Məhkum. 
Əyri Zəngindir, Doğru Yoxsul. 
Əyri Möhtəşəmdir, Doğru Məsum. 
Əyri sevilir, Doğru söyülür. 
Doğrunu seçdim. 
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Hamıya Hakiməm. 
Hamıdan Zənginəm. 
Hamıdan Möhtəşəməm. 
Hamıdan Sevimliyəm. 
 
 
Əyri Doğrunu üstələyib – Üstünlük  Doğrudadır. 
Əyri Doğrunu endirib – Ucalıq  Doğrudadır. 
Əyri Doğrunu kiçildib – Böyüklük  Doğrudadır. 
Əyri Doğrunu itirib – Varlıq  Doğrudadır. 
  
Əyri Üstələyir – üstün olmur. 

Yüksəlir – Ucalmır. 
Yekəlir – Böyümür. 
Sağ olur – Var olmur. 

 
Əyri dünyanın belini əydi. 
Gözə qondu – gözü əydi. 
Dodağa qondu – dodağı əydi. 
İdraka qondu – idrakı əydi. 
İradəyə qondu – iradəni əydi. 
Doğrunu əyə bilmədi. 

 
Əyri yeriyən yağışa düşmür, çənə-dumana düşmür, tufana düşmür. 
Yağış əyrini bəyənmir. 
Çən-duman əyrini bəyənmir. 
Tufan əyrini bəyənmir. 
 

Yolunu azanlara qalıb dünya. Azıb dünya. 
“Azmayan – yetkin deyil!” 
“Azmayan – ilkin deyil!” 
“Azmayan – böyük deyil!” 
“Azmayan – müdrik deyil!” 
Azanlara qalıb dünya! 
Azıb dünya! 
 
Ağlın azıb! 
İnamsızlığı İnam saymısan! 
İdraksızlığı İdrak saymısan! 
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Həqarəti Səadət saymısan! 
Səfaləti Əzəmət saymısan! 
Mütiliyi Ləyaqət saymısan! 

 
Ürəyin azıb! 
İnamsıza inanmısan! 
İdraksıza inanmısan! 
Həqarətə inanmısan! 
Səfalətə inanmısan! 
Mütiliyə inanmısan! 
 
İradən azıb! 
İnamsıza yaramısan! 
İdraksıza yaramısan! 
Həqarətə yaramısan! 
Səfalətə yaramısan! 
Mütiliyə yaramısan! 
Ağlını azdırıblar. 
Ürəyini azdırıblar. 
İradəni azdırıblar. 
Səni – sənsizləşdiriblər. 

 
İnsansızlaşdın – “İnsanlaşdım!” – dedin. 
Vətənsizləşdin – “Vətənləşdim!” – dedin. 
Şəhvətləşdin – “Məhəbbətləşdim!” – dedin. 
Hərisləşdin – “Qüdrətləşdim!” – dedin. 
Kölələşdin – “Qeyrətləşdim!” – dedin. 
Yalanlaşdın – “Həqiqətləşdim!” – dedin. 
 
Qorxuda azdın. 
Yuxuda azdın. 
Röyada azdın. 
Hiylədə azdın. 
Dünya səni əydi – Sən dünyanı düzəltməliydin! 
 
Əyrini seçmədim – Doğrunu seçdim! 
Əyriyə seçilmədim – Doğruya seçildim. 
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XXVIII. ÖZGƏ 
“İnsan – İnsandır!” – deyirsən! Şöhrəti sevirsən, həqiqəti sevmirsən! 

İnsan deyilsən! 
 

*** 
 “İnsan – İnsandır!” – deyirsən!  Varidatı sevirsən, Ləyaqəti 

sevmirsən! İnsan deyilsən! 
*** 

 “İnsan – İnsandır!” – deyirsən! Şəhvəti sevirsən, Məhəbbəti 
sevmirsən! İnsan deyilsən! 

*** 
 “İnsan – İnsandır!” – deyirsən! Fəlakəti görmürsən! İnsan deyilsən! 

 
*** 

 “İnsan – İnsandır!” – deyirsən! Xəyanəti görmürsən! İnsan deyilsən! 
 

*** 
 “İnsan – İnsandır!” – deyirsən! Rəzaləti görmürsən! İnsan deyilsən! 

 
*** 

 “İnsan – İnsandır!” – deyirsən! Əsarəti görmürsən! İnsan deyilsən! 
 

*** 
Aldanan – aldadar. Aldatdılar səni. Sən də özünü aldatdın. 
Oynadılan – oynadar. Oynatdılar səni. Sən də özünü oynatdın. 
 

Dünyadan xəbərin oldu – özündən xəbərin olmadı! 
Dünyaya yaradın – Özünə yaramadın! 
Dünyanı tanıdın – Dünya səni tanımadı. 
İtsən bilinməzsən! 
Tapılsan – görünməzsən! 

*** 
İnsanı tikə-tikə doğrayarlar – İnsan doğranmaz! 
İnsanı çırpı-çırpı yandırarlar – İnsan yanmaz! 
Doğranmaq haqqında bağırırlar – Bıçaqdan gen gəzirlər! 
Yanmaq haqqında bağırırlar – Oddan gen gəzirlər! 
Bağırırlar, çağırırlar – doğranmırlar, yanmırlar. 
Doğranmağı, yanmağı başqalarına yaraşdırırlar! 
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*** 
Bağırtıdan qulaq kar olur – Həqiqəti eşitmir. 
Ehtişamdan göz kor olur – Həqiqəti görmür. 
Söhbətdən dil lal olur – Həqiqəti söyləmir. 

 
*** 

Çirkablısan! 
Günahlısan! 
Şübhəlisən! 
Hərcayisən! 
Özgəsən! 

 
XXIX.TƏSDİQ 

“Günahsız İnsan Yoxdur!” – deyirlər. 
“Çirkabsız İnsan yoxdur!” – deyirlər. 
 
“Günahlı İnsan Yoxdur!” – deyirəm. 
“Çirkablı İnsan yoxdur!” – deyirəm. 
 
“Ruhunda yaratdın İnsanı!” – deyirlər. 
“Ağlında yaratdın İnsanı!” – deyirlər. 
“Duyğunda yaratdın İnsanı!” – deyirlər. 
 
“Ruhum – Varlıqdır!” – deyirəm. 
“Ağlım – Varlıqdır!” – deyirəm. 
“Duyğum – Varlıqdır!” – deyirəm. 
 
“Gerçəkdə Mütləq yoxdur!” – deyirlər. 
“Gerçək – Yoxluqdur!” – deyirəm. 
 
Bugünkülərə bənzədiyim dərəcədə – Yoxam. 
Bugünkülərdən fərqləndiyim dərəcədə – Varam. 
 
Sevilirdim – Yox olurdum. 
Söyülürəm – Var olmuşam. 
 
Sevinirdim – Yox olurdum. 
Qəmlənirəm – Var olmuşam. 
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Əsil sevgi qazanmışam. 
Əsil sevinc qazanmışam. 
 

 
 
XXX. BİÇİM 

Kölə Ağaya bənzəyir – Kölə Ağa biçimində görünür. 
Zəlil Məğrura bənzəyir –  Zəlil Məğrur biçimində görünür. 
Qəbahət Ləyaqətə bənzəyir – Qəbahət Ləyaqət biçimində görünür. 
Azğın Məsuma bənzəyir – Azğın Məsum biçimində görünür. 

*** 
Ruhum İnamlıdır, çünki bugünə inanmır. 
İdrakım İnamlıdır, çünki bugünə inanmır. 
Mənəviyyatım İnamlıdır, çünki bugünə inanmır. 
İradəm İnamlıdır, çünki bugünə inanmır. 

*** 
Alçaq tap ki, bugünə yaramasın! 
Yaltaq tap ki, bugünə yaramasın! 
Sarsaq tap ki, bugünə yaramasın! 

*** 
Şərə xeyir vermisən! 
Çirkabı bəzəmisən! 
Alçağı ucaltmısan! 
Bu dünyanın qoçağı. 

*** 
 “Dünya dəyişir – düzəlmir!” – dedilər. “Dünya dəyişməyib!” – dedim. 
“İnsan dəyişir – düzəlmir!” – dedilər. “İnsan dəyişməyib!” – dedim. 
Şər azalmayıb. Xeyir çoxalmayıb. 
 

“Dünya dəyişəcək – düzələcək!” – dedim. 
“İnsan dəyişəcək – düzələcək!” – dedim. 

 
 

XXXI. GÜZGÜ 
Ən Təmizi belə – Çirklidir. 
Ən Gözəli belə – Çirkindir! 
Ən Ağıllısı belə – Səfehdir! 
Ən Əxlaqlısı belə – Əxlaqsızdır! 
Ən Qeyrətlisi belə – Qeyrətsizdir! 
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Ən Sadiqi belə – Dönükdür! 
Ən Alisi belə – Alçaqdır! 
Ən Məğruru belə – Yaltaqdır! 

 
*** 

Elə təmizi yoxdur ki, çirklənməsin! 
Elə gözəli yoxdur ki, çirkinləşməsin! 
Elə ağıllısı yoxdur ki, səfehləşməsin! 
Elə əxlaqlısı yoxdur ki, əxlaqsızlaşmasın! 
Elə qeyrətlisi yoxdur ki, qeyrətsizləşməsin! 
Elə məğruru yoxdur ki, yaltaqlanmasın! 

 
*** 

Rütbə uğrunda döyüşür – “Xalq uğrunda döyüşürəm!” – deyir. 
Mənsəb uğrunda döyüşür – “Xalq uğrunda döyüşürəm!” – deyir. 
Şöhrət uğrunda döyüşür – “Xalq uğrunda döyüşürəm!” – deyir. 

 
*** 

Hərcayilər Müqəddəs göründülər. 
Müqəddəslik itdi. 
Murdar Müqəddəsliyə yaradı. 
 

*** 
 “Həm Murdaram, həm də Safam!” – dedilər. Saflığı murdarladılar. 
“Həm Alçağam, həm də Ucayam!” – dedilər. Ucanı alçaltdılar. 

 
*** 

Hamı bir-birinə bənzəyir. Çünki Müqəddəslik Yoxdur. 
Hamı bir-birinə bənzəyir. Çünki Ruhanilik Yoxdur. 
Hamı bir-birinə bənzəyir. Çünki Fədakarlıq Yoxdur. 
Hamı bir-birinə bənzəyir. Çünki Müdriklik Yoxdur. 
Hamı biri-birinə bənzəyir, Heç kəs İnsana bənzəmir. 

 
XXXII. ÖLÇÜ 

“Müdrik göründüm – aldatdım!” – deyib sevinir. 
“Fədakar göründüm – aldatdım!” – deyib sevinir. 
“Böyük göründüm – aldatdım!” – deyib sevinir. 
Aldanır. Yalandan artıq deyil! 
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Nəşənin dəyərinə bərabərdir dəyərin. 
Rütbənin dəyərinə bərabərdir dəyərin. 
Mənsəbin dəyərinə bərabərdir dəyərin. 
Dəyərsizsən! 
 

Rütbə səviyyən artdı. 
İnam səviyyən azaldı. 
İdrak səviyyən azaldı. 
Mənəviyyat səviyyən azaldı. 
İradə səviyyən azaldı. 
 
Mənsəb səviyyən artdı. 
İnam səviyyən azaldı. 
İdrak səviyyən azaldı. 
Mənəviyyat səviyyən azaldı. 
İradə səviyyən azaldı. 
 
Nəşə səviyyən artdı. 
İnam səviyyən azaldı. 
İdrak səviyyən azaldı. 
Mənəviyyat səviyyən azaldı. 
İradə səviyyən azaldı. 

*** 
Rütbəsizsən – Rütbəni lənətləndirirsən. Rütbəyə çatırsan – Rütbəni 

gözünə təpirsən. Zəlilsən! 
Mənsəbsizsən – Mənsəbi lənətləndirirsən. Mənsəbə çatırsan – 

Mənsəbi gözünə təpirsən. Zəlilsən! 
Nəşəsizsən – Nəşəni lənətləndirirsən. Nəşəyə çatırsan – Nəşəni 

gözünə təpirsən. Zəlilsən! 
*** 

 “Bütövlükdən artığam!” – deyirsən! Çilik-çilik olursan! 
“Sabitlikdən artığam!” – deyirsən! Külək kimi hər yana əsirsən. 
“Əxlaqdan artığam!” – deyirsən! Heyvana yoldaş olursan! 

*** 
 “Rütbəsiz nə ləyaqət!” – deyirsən. 
“Mənsəbsiz nə ləyaqət!” – deyirsən. 
“Nəşəsiz nə ləyaqət!” – deyirsən. 

*** 
 “İnsanlıq Rütbəsi də var!” – deyirəm. 



340 

“İnsanlıq Mənsəbi də var!” – deyirəm. 
“İnsanlıq Nəşəsi də var!” – deyirəm. 

 
 
 
XXXIII. TƏZƏLİK 

 
Təzəyəm – deyirsən! 
Qədimi bəyənmirsən! 
Günəş də qədimdir! 
Səma da qədimdir. 
Günəşə bənzəmirsən. 
Səmaya bənzəmirsən. 
 
Təzəyəm – deyirsən! 
Qədimi bəyənmirsən. 
Qədim daim təzədir. 
Qədimə bənzəmirsən. 
 
Naşılıq qədər köhnəsən! 
Lovğalıq qədər köhnəsən! 
Saxtalıq qədər köhnəsən! 
 
Təzə məhəbbət olmur. 
Təzə sədaqət olmur. 
Təzə ləyaqət olmur. 
 
Təzə həqarət olur. 
Təzə qəbahət olur. 
Təzə xəyanət olur. 
 
Vicdandan asılı deyilsən! 
Ona görə sərbəstsən! 
Həyadan asılı deyilsən! 
Ona görə sərbəstsən! 
 
Vicdansızlıq qədər köhnəsən! 
Həyasızlıq qədər köhnəsən! 
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Təzə deyilsən! 
Təzə Qədimə bənzəyər! 

 Günəşə bənzəyər! 
 Səmaya bənzəyər! 

 
                                        
                                        XXXIV. GÜNAHKAR 

 
Bugünkülərlə qarşılaşdığın üçün – Günahkarsan! 
Bugünkülərlə salamlaşdığın üçün – Günahkarsan! 
Gözün günahkardır – bugünküləri görür! 
Qulağın günahkardır – bugünküləri eşidir!  
Dilin günahkardır – bugünkülərlə danışır! 
Ömrün günahkardır – Ömürlərə qarışır! 
Nəfəsin günahkardır – nəfəslərə dəyir! 
İradən günahkardır – dözür! 
Məhəbbətləriylə səni günaha batırırlar! 
Hörmətləriylə səni günaha batırırlar! 
Nifrətləriylə səni günaha batırırlar! 
Günahını yumalısan! 
Çirkaba son qoymalısan! 

 
XXXV. ƏSİLLİK 
 

Təzəyəm – Qədimlik qədər, Əbədilik qədər. Köhnəsən – Bugün 
qədər. 

Cavanam – Qədimlik qədər, Əbədilik qədər. Qocasan – Bugün qədər. 
Bənzərsizəm – Qədimlik qədər, Əbədilik qədər. Bənzərlisən – Bugün 

qədər. 
Varam – Qədimlik qədər, Əbədilik qədər. Yoxsan – Bugün qədər. 
 

XXXVI. ÜNVAN 
 

Sabahkılar Diyarında yaşayıram! 
Sabahkılar Zamanında yaşayıram! 
Sabahkılar İnamında yaşayıram! 
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                                    XXXVII. LƏYAQƏTİN YAŞI 
                    Səadətin Otağına sığır – Səadətim Dövrana sığmır. 

Sevincin – Gülüşünə sığır – Sevincim Ömrümə sığmır. 
Kədərin Göz yaşına sığır – Kədərim Dünyaya sığmır. 
Bir vaxtda yaşayırıq! 
Bir-birimizdən neçə əsr uzağıq! 

 
XXXVIII. HİKMƏT 

Göz açıq olanda da qapalı olur. 
Qulaq eşidəndə də kar olur. 
Dil danışanda da lal olur. 

 
Heçlik kor gözlərə görünür, kar qulaqlarda eşidilir, lal dillərdə 

danışılır. 
XXXIX. QAZANC 

Sənin qazancın Həyat – mənim qazancım Amal! 
Sənin qazancın Öldürən – mənim qazancım Yaşadan! 
 

XL. NÖKƏR 
Varidat adlı Ağanın nökəri. 
Şöhrət adlı Ağanın nökəri. 
İşrət adlı Ağanın nökəri. 
 Varlı bilinən Yoxsul! 

 
XLI. SAHİB 

Zəngin İnam Sahibi. 
Zəngin İdrak Sahibi. 
Zəngin Əxlaq Sahibi. 
Zəngin Əməl Sahibi. 
Yoxsul bilinən Varlı! 

 
XLII. İMKAN 

Hamıya qarşı necə durmaq olar? Hamıdan qüdrətli olmaq gərək. 
Zamana qarşı necə durmaq olar? Zamandan qüdrətli olmaq gərək. 
Dünyaya qarşı necə durmaq olar? Dünyadan qüdrətli olmaq gərək. 
Mümkün olan adidir.  Mümkün olmayan alidir. 
Mümkün olan kiçikdir. Mümkün olmayan böyükdür. 
Mümkün olan bəsitdir. Mümkün olmayan ülvidir. 
Mümkünsüzlük səddini aşmaq gərək! 
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XLIII. ƏYRİLİK 
Bugünkülərin Xeyir saydıqları nə varsa – Şərdir,  
                      Şər saydıqları nə varsa – Xeyirdir! 
Bugünkülərin Gözəl saydıqları nə varsa – Çirkindir,  
                      Çirkin saydıqları nə varsa – Gözəldir! 
Bugünkülərin Doğru saydıqları nə varsa – Yalandır, 
                      Yalan saydıqları nə varsa – Doğrudur! 
Bugünkülərin Pak saydıqları nə varsa – Çirklidir,  
                      Çirkli saydıqları nə varsa – Pakdır! 
Bugünkülərin Ləyaqət saydıqları nə varsa – Qəbahətdir,  
                      Qəbahət saydıqları nə varsa – Ləyaqətdir! 
Bugünkülərin Səadət saydıqları nə varsa – Fəlakətdir,  
                      Fəlakət saydıqları nə varsa – Səadətdir! 
Bugünkülər Dünyanı əyri görürlər, Çünki əyridirlər. 

 
XLIV. BƏRABƏRSİZLİK 

Naqis – Xalisə bərabər olmaz! 
Zail – Qabilə bərabər olmaz! 
Zalım – Adilə bərabər olmaz! 
Əyyaş – Aşiqə bərabər olmaz! 
Xain – Sadiqə bərabər olmaz! 
Oğru – Doğruya bərabər olmaz! 
Əyri – Düzgünə bərabər olmaz! 
Saxta – Təbiiyə bərabər olmaz! 
Bəsit – Ülviyə bərabər olmaz! 
 Naqisi xalisə bərabər sayan dünya – naqisdir! 
Zaili qabilə bərabər sayan dünya – zaildir! 
Zalımı adilə bərabər sayan dünya – zalımdır! 
Əyyaşı aşiqə bərabər sayan dünya – əyyaşdır! 
Xaini sadiqə bərabər sayan dünya – xaindir! 
Oğrunu doğruya bərabər sayan dünya – oğrudur! 
Əyrini düzgünə bərabər sayan dünya – əyridir! 
Saxtanı təbiiyə bərabər sayan dünya – saxtadır! 
Bəsiti ülviyə bərabər sayan dünya – bəsitdir!  

*** 
Məzlum azğına bərabər olmadı. 
Yoxsul varlıya bərabər olmadı. 
Rəiyyət hakimə bərabər olmadı. 

*** 
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Naqis üstünlüyü yarandı. 
Zail üstünlüyü yarandı. 
Zalım üstünlüyü yarandı. 
Əyyaş üstünlüyü yarandı. 
Xain üstünlüyü yarandı. 
Oğru üstünlüyü yarandı. 
Əyri üstünlüyü yarandı. 
Saxta üstünlüyü yarandı. 
Bəsit üstünlüyü yarandı 
.  

*** 
Naqis imtiyazı yarandı. 
Zail imtiyazı yarandı. 
Zalım imtiyazı yarandı. 
Əyyaş imtiyazı yarandı. 
Xain imtiyazı yarandı. 
Oğru imtiyazı yarandı. 
Əyri imtiyazı yarandı. 
Saxta imtiyazı yarandı. 
Bəsit imtiyazı yarandı. 
 

*** 
Naqis hakimliyi yarandı. 
Zail hakimliyi yarandı. 
Zalım hakimliyi yarandı. 
Əyyaş hakimliyi yarandı. 
Xain hakimliyi yarandı. 
Oğru hakimliyi yarandı. 
Əyri hakimliyi yarandı. 
Saxta hakimliyi yarandı. 
Bəsit hakimliyi yarandı. 
  
Bərabərlik həqarəti yarandı. 
Bərabərlik xəyanəti yarandı. 
 

XLV. TƏKLİK 
Fəlsəfi binaları uçmuş gördüm. 
Fəlsəfi şəhərləri dağılmış gördüm. 
Fəlsəfi çayları qurumuş gördüm. 
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Anlayışlar cəngəlliyində azıb idrak. 
Cərəyanlar cəngəlliyində azıb idrak. 
Məktəblər cəngəlliyində azıb idrak. 

 
Peyğəmbərləri çoxdur bəşərin – ancaq bəşər peyğəmbərsizdir! 
Dahiləri çoxdur bəşərin – ancaq bəşər dahisizdir! 

Həmdəmləri çoxdur bəşərin – ancaq bəşər həmdəmsizdir! 
Sayı çoxdur bəşərin – ancaq bəşər təkdir! 

 
XLVI. KEŞİKÇİM 

Elə murdarlıq olmadı ki, görməyəm. Murdar olmadım. 
Elə həqarət olmadı ki, eşitməyəm. Həqarətçi olmadım. 
Elə bədəməl olmadı ki, şahidi olmayam. Bədəməl olmadım. 
Ruhum qoymadı! 
 

XLVII. QÜDRƏTSİZ 
Çirkabdan adlaya bilmədi – Çirkaba düşdü. 
Günahdan adlaya bilmədi – Günaha düşdü. 
Qorxudan adlaya bilmədi – Təlaşa düşdü. 

 
XLVIII. NƏTİCƏ 

Döyülmədim – döydüm. 
Söyülmədim – söydüm. 
Yıxılmadım – yıxdım. 

*** 
Ən çox döyüləndə döydüm. 
Ən çox söyüləndə söydüm. 
Ən çox yıxılanda yıxdım. 
 
Döyən – döyüldü. 
Söyən – söyüldü. 
Yıxan – yıxıldı. 

 
Hürufiləri öyrəndim – bəhrələndim. 
Hindliləri öyrəndim – bəhrələndim. 
Sufiləri öyrəndim – bəhrələndim. 
Platonu öyrəndim – bəhrələndim. 
Kantı öyrəndim – bəhrələndim. 
Hegeli öyrəndim – şübhələndim. 
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Marksı öyrəndim – inanmadım! 
Nitsşeni öyrəndim – iyrəndim. 
Freydi öyrəndim – iyrəndim. 
Ekzistensialistləri öyrəndim – barışmadım. 
Şopenhaueri öyrəndim – sevmədim. 
Məhəmmədin Harayını eşitdim – Allahını tanımadım! 
İsanın şəxsiyyətinə vuruldum – Allahını tanımadım! 
Materialistləri öyrəndim – bəyənmədim! 
Utopistləri öyrəndim – bəyənmədim! 
 
Təzə İnam yaratdım! 
Təzə İdrak yaratdım! 
Təzə Amal yaratdım! 
Təzə Əməl yaratdım! 

 
XLIX. ZİYALILAR 

Ağıllarının qapısı yoxdur!  
Ürəklərinin qapısı bağlıdır. 
İştahlarının qapısı açıqdır. 
Elm cöyüzünü qıra bilmirlər.  
Yem dağını parçalayırlar. 
Tərəzilərinin iki gözü var – İkisi də haram. 
Beyinlərini fikirdən qoruyurlar. 
Fədakar görünürlər. 
Qabaqda sürünürlər. 
Ziyalılar olmasaydı – xalq ziyalanardı. 

 
L. İDARƏÇİLƏR 

Nəfsini idarə edə bilmir – Camaatı idarə edir.  
Ağlını idarə edə bilmir – Camaatı idarə edir. 
İradəsini idarə edə bilmir – Camaatı idarə edir. 
 
Cılız böyüklər. 
Müti vüqarlılar. 
Dönük ilqarlılar. 
Nökər ağalar. 
Yaxşıya yamanlar. 
Başda görünən ayaqdakılar. 
İdarəçilər olmasaydı – xalq idarə olunardı. 
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LI. VERGÜL 
Füzulinin kölgəsində daldalanırlar.  
Nəsiminin kölgəsində daldalanırlar. 
Yalana yalmanırlar – Dövlət kənizləri.  
Əsrin havasına oynayırlar.  
Qeyrət satıb – şöhrət alırlar.  
Sözü əməldən ayırırlar. 
Lovğalanırlar.  
Şairlər olmasa – şeir sevilər. 

 
LII. ÖYÜD 

Ağıla qiymət verəndə öz ağlına inanma. Bugünküsən – ağılsızsan! 
Ürəyə qiymət verəndə öz qəlbinə inanma. Bugünküsən – ürəksizsən! 

Əmələ qiymət verəndə öz əməlinə inanma. Bugünküsən – əməlsizsən! 
Amala qiymət verəndə öz amalına inanma. Bugünküsən – amalsızsan! 

*** 
Ağıla qiymət verəndə – ağlını lənətləndir. 
Ürəyə qiymət verəndə – ürəyini lənətləndir. 
Əmələ qiymət verəndə – əməlini lənətləndir. 
Amala qiymət verəndə – amalını lənətləndir. 

*** 
Sirrini yoldaşına demə – aləmə car çəkər. 
Sevincini dostuna demə – kədərlənər. 
Kədərini həmdəminə demə – sevinər. 
Başqasıyla təmasda özünü yada sal. 
Özün nəsənsə – o da odur. 

 
LIII. HAMIYLA  BİRGƏ 

Hamıyla birgə namus bəndini aşdın. 
Hamıyla birgə həqarət törətdin. 
Hamıyla birgə kölələşdin. 
Hamıyla birgə kölgələşdin. 

 
LIV. MATƏM 

Çirkaba düşmək. Günaha düşmək. Kölgəyə düşmək. 
 

LV. BAYRAM 
Çirkabdan çıxmaq. Günahdan çıxmaq. Kölgədən çıxmaq. 
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LVI. BUGÜN – SABAH 
“Görünmürsən!” – deyirlər. 
“Bugündə görünmürəm. Sabahda görünürəm!” – deyirəm. 
“Danışmırsan!” – deyirlər. 
“Bugünlə danışmıram. Sabahla danışıram!” – deyirəm. 
“Görüşmürsən!” – deyirlər. 
“Bugünlə görüşmürəm. Sabahla görüşürəm!” – deyirəm. 
“Bugünsüz Sabah olmaz!” – deyirlər. 
“Sabah Qədimdən yaranacaq!” – deyirəm. 
“Bugündə doğulmusan!” – deyirlər. 
“Qədimdən törəmişəm!” – deyirəm. 
“Bugündə yaşayırsan!” – deyirlər. 
“Sabahda yaşayıram!” – deyirəm. 
“Bugündən başqa günün yoxdur!” – deyirlər. 
“Sabahdan başqa bugünüm yoxdur!” – deyirəm. 

*** 
Tarix kitabları – tarix deyil! 
Tarix katibləri – tarix deyil! 
Tarix sahibləri – tarix deyil! 
Tarix – ürəklərdədir. 

*** 
Çiynimdə Sabah dağı daşıyıram! 
Sinəmdə Sabah dağı daşıyıram! 
Çiyni Sabahlıyam! 
Sinəsi Sabahlıyam! 

*** 
Sabah – bugündən keçir? Sabah – Özündən keçir. 
Sabah – bugündən doğur? Sabah – Özündən doğur. 

 
Bugünün Sabahı var. Sabah bugünsüzdür. 

*** 
Sabah bugünə: 
İnam İnamsızlığa baxan kimi baxır. 
İdrak İdraksızlığa baxan kimi baxır. 
Mənəviyyat Mənəviyyatsızlığa baxan kimi baxır. 
İradə İradəsizliyə baxan kimi baxır. 
Həqiqət Yalana baxan kimi baxır. 
Vüqar Mütiliyə baxan kimi baxır. 
Ədalət Zülmə baxan kimi baxır. 
Sədaqət Xəyanətə baxan kimi baxır. 
Ləyaqət Əsarətə baxan kimi baxır. 
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 Hardan bilirsən? 
Sabahı görürəm. 
Sabahla görüşürəm. 
Sabahla danışıram. 

 
LVII. MÜQƏDDƏSLİK  ÇAĞI 

Dünya çirkaba qərq olanda – Müqəddəslik haraya gəlir. 
Dünya günaha qərq olanda – Müqəddəslik haraya gəlir. 
Dünya yalana qərq olanda – Müqəddəslik haraya gəlir. 

*** 
Dünya çirkabını yalnız Müqəddəslik Suyu yuyub apara bilər. 
Dünya günahını yalnız Müqəddəslik Suyu yuyub apara bilər. 
Dünya yalanını yalnız Müqəddəslik Suyu yuyub apara bilər. 

*** 
Dünya çirkabını qanla yudular.  Dünya çirkləndi. 
Dünya günahını qanla yudular. Dünya günaha batdı. 
Dünya yalanını qanla yudular. Dünya yalana büründü. 

*** 
 “Mütləq Yoxdur!” – dedilər. Müqəddəslik Yox oldu. 
“Ruh Yoxdur!” – dedilər. Müqəddəslik Yox oldu. 

*** 
Cismanini Müqəddəs saydılar. Müqəddəslik Yox oldu. 
Maddiyyata səcdə qıldılar. Müqəddəslik Yox oldu. 

*** 
 “Dünya çirkabsız olmaz!” – dedilər. Dünya çirkabla doldu. 
“Dünya günahsız olmaz!” – dedilər. Dünya günahla doldu. 
“Dünya yalansız olmaz!” – dedilər. Dünya yalanla doldu. 

*** 
Mütləq Saflıq deməkdir – Müqəddəslik! 
Mütləq Ləyaqət deməkdir – Müqəddəslik! 
Mütləq Kamillik deməkdir – Müqəddəslik! 

*** 
Çirkab Dünyanı tutub!  
Günah Dünyanı tutub! 
Yalan Dünyanı tutub! 
Müqəddəslik çağıdır! 

*** 
 “Dünyada Mütləq heç nə yoxdur!” – dedilər. 
“Dünyada Mütləqdən başqa heç nə yoxdur!” – dedim. 

 
 

6-cı il. Xəzan–Sərt Ayları. 
(Oktyabr–dekabr, 1984). Bakı. 
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1.GERÇƏKLİK – MƏNA 
Gerçəkliyi ötmək – Gerçəkliyi Uydurmaq deyil – Mənalandırmaqdır. 
Gerçəkliyə uyğunlaşmaq – Gerçəkliyi Yüksəltmək deyil – 

Əksiltməkdir, onu Mənadan Ayırmaqdır. 
Gerçəkliyi Uydurmaq – onu Gözəlləşdirmək deyil – Cəfəngləş-

dirməkdir – Mənanı cəfəngiyyatla əvəz etməkdir. 
 

2.HƏQİQƏT 
Müqəddəslik – Ruhani Azadlıq İzharıdır. 
Din – Əsarəti Müqəddəsləşdirir. 
Bu səbəbdən də Din əslində Əsarət Azadlığıdır. 

 
3.ƏSARƏTDƏN ƏSARƏTƏ 

Gerçəklikdə Əsarətə düçar olan Adam Təxəyyüldə Azadlığa can 
atır, ancaq nəticədə Təxəyyül gerçək əsarəti əks eləyir, təsdiq edir. 

Gerçəklikdə Əsarətdən çıxa bilməyən Adam – Təxəyyüldə də 
Əsarətdən çıxa bilmir. 

 
4.HƏQİQƏT 

Müqəddəslik – Hadisənin Mənaya Yetməsidir. 
Dini “Müqəddəslikdə” Hadisə Cəfəngiyyata Yetir. 
Din – Müqəddəsliyi Cəfəngləşdirir. 

 
5.HƏQİQƏT 

Din – Müqəddəsləşdirilən Əsarətdir. 
 

6.HALLAR GEDİŞİ 
İnsan    Dində  – Uydurmaya Uyur. 

 Elmdə – Gerçəkliyi tanıyır. 
 Fəlsəfədə – Mahiyyətə – Mənaya üz tutur. 

   İnamda – Həqiqətə Yetir; – Həqiqət – Gerçəklik və Mahiyyət – 
Məna Birliyidir. 
 

7.FƏRQ 
Adam – Yalansız yaşaya bilmir. 
İnsan – Yalanla yaşaya bilməz. 

 
8.YAŞAMAQ – ÖLMƏK 

Keçmişi ötmək – keçmişi öldürmək deyil – Təzələməkdir. 
Təzələnən – yaşayır. 
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Keçmişi təkrarlamaq – Keçmişi yaşatmaq deyil – köhnəltməkdir; 
Köhnələn – ölür. 

 
9.KEÇMİŞİ YAŞADAN 

Qədimlik – Keçmişin Təzələnməsidir – bu səbəbdən də 
Yaşamasıdır. 

Qədimlik olmasa – Keçmiş ölər; 
Qədimlik Keçmişi Təzələyir və Bugündə Yaşadır. 
 

10.ÖLÜMCÜL TƏHLÜKƏ 
Bəşər Dünəndən çıxa bilmir. 
Bu ölümcül Təhlükədir. 
Təzələnməyən – ölür. 
Bəşər Dünəndən çıxmasa – Ölər. 
 

11.ƏLAQƏ 
Təzələnmək – İnsaniliyə Yetməkdir. 
Dəyişirsən ki, İnsaniliyə Yetəsən; İnsaniliyə Yetirsən ki, –

Dəyişməyəsən. 
 

12. TƏZƏLƏNMƏ DÜSTURU 
Təzələnməyə qədər – Dəyişmək – Təzəliyi Dəyişməmək. 
 

13. DƏYİŞKƏNLİK – DƏYİŞMƏZLİK 
Dəyişkənlikdən Mütləq Məziyyət Uydururlar. 
Əslində Dəyişkənlik – Köhnəliyi əvəz etməkdir. 
İnsanilik – köhnəlmir, ona çatmaq gərək, onda qalmaq gərək. 
Dəyişən Zaman olur, Şərait olur, Mühit olur – Dəyişən İnsanilik 

olmur. 
Çox şey dəyişir – İnsanilik dəyişmir. 
Çox şey köhnəlir – İnsanilik köhnəlmir. 
Mütləq Dəyişkənlik Ehkamı İnamsızlıq İdeyasıdır.  
Əgər Dünyada hər şey köhnəlirsə, deməli, İnanmalı bir şey yoxdur. 
Əslində isə Dünyada köhnəlməyən Dünyalıq var. 
                   Həyatda köhnəlməyən Həyatlıq var. 
                   İnsanda köhnəlməyən İnsanilik var. 
Dünyalığı köhnəlməyən Dünyaya İnanmaq gərək. 
Həyatlığı köhnəlməyən Həyata İnanmaq gərək. 
İnsanlığı köhnəlməyən İnsana İnanmaq gərək. 
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14. KÖHNƏ  ƏQİDƏSİZLİK 
İndikilər Əqidələrini tez dəyişdilər – ancaq təzələnmədilər – 

Köhnəldilər.  
Köhnə Əqidəsizlər sırasına qatıldılar. 
 

15. FƏLSƏFƏ – DİN 
Fəlsəfənin Məqsədi – Dünyanın, Həyatın, İnsanın Mahiyyətini dərk 

etməkdir. 
Dinin Məqsədi – Dünyanın, Həyatın, İnsanın Mahiyyətini rədd 

etməkdir. 
Bu səbəbdən də Fəlsəfənin Dinə qulluq etməsi – onun intiharıdır – 

Mahiyyəti dərk etməli olanın – Mahiyyəti rədd etməsi – Ölümdür. 
 

16. İDRAKİ  HADİSƏLƏR 
Rasionalizm – Zəkaçılıqdır ki, İdrakı Duyğusuzlaşdırır. 
İrrasionalizm – Ehtirasçılıqdır ki, İdrakı Zəkasızlaşdırır. 
Hər ikisi Cəfəngiyyata Yaraya bilir. 
Cəfəngiyyat – Rasional Duyğusuzluğun əvəzi olur – İrrasional 

Zəkaçılıqdan güc alır. 
Mütləqçilik – İdrakı İnamlaşdırır – onda Cəfəngiyyata Yer qalmır. 
 

17. İNAMSIZ  ZƏKAÇILIQ 
Allahı Uydurmağın lazımlığını Elan edən Fransız Zəkaçıları  
(o cümlədən Volter) – İnsan Zəkasına inanmırdılar əslində. 
Uydurmaya Ehtiyacı olan Zəka – Naqisdir. 
Zəkaçılar – Zəkaya İnamsızlıq göstərirdilər. 
 

18. HƏQİQƏT 
Həqiqət – təkcə Düzgünlük deyil. 
Həqiqət – Düzgünlüyün Mahiyyətlə – Mənayla Birliyidir. 
Həqiqət – Mahiyyətli, Mənalı Düzgünlükdür. 
 

19. ELMÇİLİK – FƏLSƏFƏÇİLİK 
Elm – Fəlsəfəni əvəz edəcək – dedilər Elmçilər. 
Elm – Fəlsəfəni əvəz edə bilməz, çünki Gerçəklik haqqında Biliklər – 

Mahiyyət haqqında Həqiqəti əvəz edə bilməz. 
Fəlsəfə Elmləşməlidir – dedilər Pozitivistlər və Fəlsəfəni Mücərrəd 

Elmşünaslığa çevirdilər. 
Fəlsəfə – Dünya, Həyat, İnsan Mahiyyətinə Universal baxışdır.  
Fəlsəfəni Universal Baxışdan məhrum etmək – onu Özündən 

eləməkdir – Özgələşdirməkdir. 
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20. CƏMİYYƏTÇİLİK – FƏLSƏFƏ 
Marksistlər Fəlsəfəni Cəmiyyətləşdirdilər. 
Mahiyyətsizlikdə Mahiyyət axtardılar – Fəlsəfəni Mahiyyət-

sizləşdirdilər. 
21. BƏNZƏRSİZ  AQİBƏT 

Fəlsəfənin neçə min illik tarixi var, – ancaq onun Təşəkkülü hələ sona 
çatmayıb, o daimi Təşəkküldədir. 

Bu baxımdan Fəlsəfə Bənzərsizdir. 
İnama Yetməklə onun İmkanları Zənginləşəcək, Bəşərə təsiri 

artacaq, İnsanilik Əməlində rolu güclənəcək. 
Fəlsəfəyə söykənən İnam – İnama Yuksələn Fəlsəfə Birliyindən 

İnsanlaşma İşığı Yayılacaq Ömürlərə – Fəlsəfi İnam Həqiqəti, İnam 
Fəlsəfəsi Həqiqəti. 

 
22. DİNDƏN ARTIQ 

Zərdüştçülük – xüsusi Dindir. 
Zərdüşt Allahı – Hürmüzd – İnsanlara Ağalıq eləmir – Xidmət edir. 
Hürmüzd Hünəri – həm Hürmüzdün özünü, həm də İnsanları 

Ucaldır. 
Bu səbəbdən də Zərdüştçülük – Ocaqçılara, İnamçılara Yaxındır – 

İnsançılığında Dindən Artıqdır. 
 

23. GEDİŞAT 
20-ci əsr Fəlsəfəni özündən ayırmaq cəhdləriylə seçilir. 
Fəlsəfədən Fəlsəfəsizlik Quraşdırdılar. 
Ancaq Quraşdırmalar Fəlsəfəni əvəz edə bilmədi. Həyatda fəlsəfi 

Boşluq yarandı və İnam Fəlsəfəsi onu doldurdu. 
Əsrin sonunda Əsrin əskikliyi aradan qalxdı. 
 

24. İNSANÇILIQ MƏRHƏLƏLƏRİ 
Avropa İntibahı – Allahın kölgəsində. 
Hürufilik – Allaha bərabər. 
Marksizm – Ümumiçilikaltı. 
Ocaqçılıq – İnsanilik Ucalığında. 

 
 

25. CƏFƏNGİYYAT  “İDRAKI” 
Dini Fəlsəfə – Cəfəngiyyat “İdrakıdır”. 
Allahı İdrak Yoluyla tanımaq – Cəfəngiyyatdır. 

 
 



357 

26. DÜNYALIQ  ƏSASI 
“Dünyanın əsası – Maddidir” – demək – Dünyanı Əsassız saymaqdır; 

çünki Mənasız əsas olmur. 
“Dünyanın əsası – İdeyadır” – demək – Dünyanı Fikirlə 

Eyniləşdirməkdir – Fikir isə Mənanın özü deyil – İfadəsidir. 
“Dünyanın əsası – Dünyalıqdır” – demək – Dünyanı əsaslı saymaqdır 

– Maddidən Üstün, İdeyadan Üstün. 
 

27. DÜNYALIQ  TƏLƏBİ 
Dünyada Dünyalıq Tələbi Yaşayır: – Kainatçılıq Tələbi, Həyatlıq 

Tələbi, İnsanlıq Tələbi. 
Dünyanı Dünyalıq Tələbi Yaşadır. 
 

28. HÖKMDAR  QANUNLARI 
Dini Əfsanələrin heç biri Heyrətdən Yaranmayıb, hamısı Hökmdən 

Yaranıb. 
Dini Əfsanələr – Hökmdar Qanunlarıdır əslində. 

 
29. İNSANİLİYƏ QƏDƏR 

Müdriklik – Cəfəngiyyatı Yer üzündən silə bilmədi, çünki 
Cəfəngiyyat Müdrik bilindi. 

Müdriklik – Ağalığı Yer üzündən silə bilmədi, çünki Ağalıq Müdrik 
bilindi. 

Müdriklik – Təbəqəliyi Yer üzündən silə bilmədi, çünki Təbəqəlik 
Müdrik bilindi. 

Müdriklik – Yağılığı Yer üzündən silə bilmədi, çünki Yağılıq Müdrik 
bilindi. 

Müdriklik – Adamlığa yaradı – İnsaniliyə çatmadı. 
 

30. HƏQİQƏT 
Həqiqi Müdriklik – İdraklı İnamdır, İnamlı İdrakdır; İnamlı, İdraklı 

Mənəviyyatdır; İnamlı, İdraklı, Mənəviyyatlı İradədir. 
Müdriklik halı – əslində İnsanilikdir. 
 
 

31. BƏŞƏR HALI 
Bəşər – Adam Halındadır – bu səbəbdən də Halı Qarışıqdır. 
Bəşər İnsan Halına Ucalmalıdır ki, Halı Durulsun. 
 

Çiçək Ayı, 19-cu il. Bakı. 
Aprel, 1997-ci il. 
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   İNAM ATA 
 

KUTSAL BİTİQLƏR 
(MÜQƏDDƏS KİTABLAR) 

     10 cilddə 
Nəşrin ümumi adı:  

KUTSAL ONLUQ, qısaca ONLUQ 

 

Bitiq 
sırası 

Bitiyin adı İçindəki əsərlər 

    I Mütləqə İnam İnsan; İnam; Ruh; Həyat; İntibah 

 
   II 

 
Mütləqləşmək – Var 

olmaq 

Mövcudluq; Həqiqət; Əxlaq; Dövlət; 
Cəmiyyət; Xurafat; Mülkiyyət; Zəruriyyət  

  
   III 

 
 

Görmək İnsaniliyi 

Təzadlar; Rəmzlər; Mənalar; 
Mütləqilik; Olan və Olmayan;  
Varlıq – Yoxluq; Ruhani Xətt; 

Münasibətlər; Hallar 

   IV Fəlsəfənin Təməli İnam Fəlsəfəsi; Təməl 
 
 
    V 

 
 

Kutsal Quruculuq 

Yol.Ata Sözü (Ocaqçının Həyat Tərzi; 
Cövhər; Meyar; Qanun; Üsul; Övladlıq)  

Sədaqət;  
Ruhani Hökmlər; Ruhani Sənədlər; 

Müqəddəs Kəlamlar 
 
   VI 

 
 

İçdən Yaranma 

Özündən Yüksək; Dünyadan Üstün; 
Dünyaçılıq – İnsançılıq; Gerçəkliyi 

Ötmək; Kamilləşmə Əməli; Daxildən 
Gerçəkləşmək; Bütövlük Həqiqəti 

   VII  
 

Hüquqdan Haqqa 

Haqq; Ölçü; Siyasətdən Üstün; Haqq – 
Haqsızlıq; İqtisadiyyat İnsansızlığı – 

İqtisadiyyat İnsaniliyi;  
Həqiqət Azadlığı – Cəfəngiyyat Əsarəti 

  VIII Özüllər Özülü Ruhaniyyat; Əxlaq; Mahiyyət 
  IX  

Yollaşan Aqibət 
Atalıq Xilqəti; Ömrüm – Günüm; 

Bədiiyyat; 
   X  

 
Yetməli Olduğunuz 

Adamlıq – İnsanlıq; Adamdan – 
İnsana; İnsana Yaramaq; Özümlük – 

Özgəlik; Dünənçilik – Sabahçılıq; 
İnsanilikdən Yaranan; Müqəddəslik; 
İnsanilik İmkanı; Həqiqət İnsaniliyi; 

İnsanilik 
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	*Azanların azğınlığından olmaz!
	*Dartışanlar cəmiyyəti!
	*Yaşamamaq üçün yaşayanlar!
	*İdrak yalına o qədər alışıb ki, idrak çörəyinə ehtiyac hiss eləmir.
	*Başı qapazlı qadınlar başı qapazlı kişilərlə əvəz olundu.
	*Doğruluq oğurlandı!
	*Zurna bağırır ki, “Sağ qalmışam!”
	Sağ qalmaqlarına heyrətlənirlər.
	Köçəri Ayı, 7-il
	*Təlxəklərin dilində Həqiqət təlxəkləşir.
	*Yuxu – təxəyyülün sərgüzəştləri.
	*Həvəs – qabiliyyətin qasidi.
	*Mütləqilik – Xeyirlikdir. Mütləq Şərdə – Mütləqilik yoxdur.
	*Zor həddi: Zorla İctimailəşdirmək olar, İnsanlaşdırmaq olmaz!
	*Dövlət hipnozu: Tikdirir – tikən görünür.
	*Bəşər Təkallahlıqdan Bütpərəstliyə yuvarlandı.
	*Ədəbiyyatın tərbiyə etdiyi nəsil ədəbsiz olur.
	*Bəşər hələ də İdrak Zirvəsinə Dərədən baxır.
	*Bəşəri Dilbirlik Bəşəri Birdillik deyil!
	*Sənəklərinin suyu axır.
	*“İctimai dəniz”in beyni köpükmüş!..
	*Yaralı başda təzə dəlləklik.
	*Yeriyəndə geri qalan, yüyürəndə quyuya düşən.
	*Təzə xətt: Qoyunlaşmanın dovşanlaşması.
	*Təzə inam:  Yad iqtisadiyyat doğmalaşacaq.
	Yağı dövlət seviləcək!
	*Yuxarının iti olur ki, Aşağının canavarı olsun.
	Günəş Ayı, 8-il.
	*Sürüdən çıxmaq.
	*Mütləq Sual: “Özünlə öz Evinə nəyi aparacaqsan?”
	*Zəmanəylə Təmas: “Əlçatmazlıq, Müstəqillik, Bənzərsizlik.
	*Təzə Zenonçuluq: Axillesin çata bilmədiyi Tısbağa Addımı.
	*Saray Xəlqaniləri!
	*Təklik zəruriliyi:
	*Naşılıq: Sükutun dilini bilmirlər.
	*İctimai Həyat – adamları Ruhani Həyatdan ayırır.
	*Yadlaşma səviyyəsi: Cəmiyyətdən oğurladığını haram saymır.
	*Vəziyyət: Adamı sevmirlər, insanı tapmırlar.
	*Platonizm: Bu gündə yaşayan Mən deyiləm, mənim kölgəmdir.
	*Həyat bağçasında Mütləq Ağacı bitməyib.
	*Yadlaşan yaddaş.
	Çiçək Ayı, 8-il
	*Görünmə: Mənfi adi görünür, müsbət – əcayib.
	*Atasızlar – anasızlar: Atasız olmurlar, çünki Atalı deyillər.
	*Ucalan alçalmır. Alçalan ucalmır.
	*Böyüklüyə əyilməyən – kiçikliyə əyilir.
	*Yoxlar nə çoxdur!
	*Həyat məhəbbəti öldürür, Amal – yaşadır.
	*Romantik həyat olmur, Romantik Xəyal olur və Amala çevrilir.
	*Həyat çirkabını Amal suyuyla yumaq olar, həyat suyuyla yox.
	*Məzlum Xalqa məğrurluq daha çox gərəkdir.
	İşıq Ayı, 8-il
	*“İctimaiyyətçi” cəmiyyətdə hamı cəmiyyətin kirayəçisi olur.
	*Realist xətt – təslimçilik.
	*İdealist dərinliyi, materialist dayazlığı.
	*Nisyədən böyük nəqdi yoxdur!
	*Əyildikcə əyrilir.
	*Öküz kimi Sürüldü, Qoyun kimi Qırıldı, Dovşan kimi Yüyürür.
	*Korlar, karlar, lallar arasında görmürlər, eşitmirlər, dinmirlər.
	*Ətalətin ölümü – sabitlik.
	*Gədalıq çoxalanda Ədalıq da çoxalır.
	*“Cəsarət”.  Oynadılır, oynadan görünür.
	*Qorxu qorxağın qənimidir, qorxmazın quludur.
	*Antihumanizm – hamı İnsandır!
	*Meyar: Olanlardan Yüksək, Olmayan dərəcədə.
	*Heçlik çoxdur və bu səbəbdən də hər şey olmaq lazımdır!
	*Hər şey ola bilmirsənsə – heç şey olduğunu dərk elə!
	*Zora əyilirlər – Zoru əymirlər!
	*Zəruri çağırış:
	Qorxaqlığınızdan qorxun!
	*Mülkiyyətdən məhrum olan adam cəmiyyətin pişiyinə çevrilir.
	*Alçağı Yüksəyin Düşməni saymaq – Alçağı yüksəltməkdir.
	*Qabıqdan çıxır ki, dünyanı qəlibə salsın.
	*Həyat – Amal:
	*Kamil dəyişmir, çünki köhnəlmir!
	*Zamanla ayaqlaşmaq üçün axsaq olmaq gərək!
	Şölə Ayı, 8-il
	Bildi ki, bilmirmiş!
	*Boynu yoğun, qarnı yekə, yerişi məğrur – “bəxtiyar” bir qul!
	*Adamdakı İnsanı sevirəm!
	*Məxluq yaratdılar, adını “Yeni İnsan” qoydular.
	*Palçığa batır ki, təmiz qalsın!
	*Quruluşu dəyişə bilirlər, İnsanı dəyişə bilmirlər.
	*Danışmaq əvəzinə miyoldayır, mırıldayır, fısıldayır.
	*Torpaq hamılaşdı. Hamı Torpağa tamarzı qaldı.
	*Total çinovniklik:
	*Siyasi sabitlik – qorxulu sakitlik!
	*İctimai çevriliş həddi:
	*İctimai cəza həddi:
	Mahiyyəti Təzahürlə izah edirlər!
	*Özünə oxşamasaydın, necə oxşanardın?!
	*“Heç kəsim yoxdur!..”  Bəs özün özünə kəs deyilsən?
	*Həyatilik – qeyri-kamillik. Amallıq – kamillik.
	*Böyüklük – Amallıqdır. Ona bərabər Böyük tanımıram.
	*Ruhlanmaq – həyatdan Yuxarıya qalxmaq!
	*Təqlidçilik – Təslimçilik.
	*Səadət – yəni ləyaqət!
	*Şöhrət: Böyüklüyün kölgəsi, kiçikliyin kölgələndiyi...
	*Yeni təbəqələr: Mənəvi Gədalar, Mənəvi Qarabaşlar.
	*İdeya – Varlığın Günəşi. İdealizm – İdrakın Günəşi.
	*Zəif – təqlid edir, Güclü – mənimsəyir.
	*Adam – Həyatında neçə gün İnsan olur, görəsən?
	Od Ayı, 8-il
	Babəki Nizaminin kölgəsində gizlədirlər.
	*Tarixi elə yazırlar ki, bugününə şükür deyəsən.
	*Elmi Ad, Dərəcə, Vəzifə, Rütbə səhrasında İdrak Bulağı axtarma!
	*Portret: Məğrur Gödəni var, Kölə Ürəyi.
	*İri portfelli: O boyda  Portfeldə bir beyinlik ağıl yoxdur...
	*Etiraf: Hamı Adamdır, yəni heç kəs İnsan deyil!
	*Zamanla ayaqlaşmaq olar, qanadlaşmaq olmaz.
	*Düz yeriyəndə yıxılır.
	*Həyata elə sərməst olublar ki, Amala ayıla bilmirlər.
	*İmtina: Əli aşından da keçdi, Vəli aşından da.
	*Həyata başları elə qarışıb ki, Amala vaxt tapmırlar.
	*Qərb sürüyə getməkdən çəkinmir...
	*Şərqşünaslıq: Şərqə Qərbin gözüylə baxmaq.
	*Kəlməni adamın ağzında kəsirlər...
	*Özümü sevmirəm, Özümdəkini sevirəm.
	*Özü yazıq olduğu üçün hamıya yazığı gəlir.
	*Hamı öz ağlına inanır, heç kəs başqasının ağlına inanmır.
	*Möcüzə: Cəmiyyətə bulaşmaq və təmiz qalmaq!
	*Rütbə böyüklüyü: Rəsmi Kaliostroçuluq (kələkbazlıq).
	*Rəsmiləşən xəlqilik: Ölən Xəlqilik.
	*Fəhlə aqibəti: Xilas olmadan – xilaskar olmaq!
	*Həyat – Adam Komediyası, İnsan Faciəsi.
	*Müasir Azərbaycan – Anti Azərbaycan.
	*Müasir saray – Gədaxana!
	*Vətənsiz gödənlilər!
	*Biclərin (Ataları bilinməyənlərin) bicliyi (kələyi).
	*Küçələrimizi bivec adlarla murdarladılar.
	*Şər – süniliyi sevir, xeyir – təbiiliyi.
	*Özgə dildə danışır ki, sayılsın!
	*Kişinin yanında kişi gəzər, kişi tapılmasa, kişi tək gəzər!
	*Təskinlik: Balaca olduğum üçün böyüyəm.
	*Özgələşmə: “Böyüklük Özgədədir” inamı.
	*Sadiqlik sədəqəsi.
	*Həyat dolur: – Kimlə?
	*Yeni Təbəqə: Mənəvi Proletariat.
	*Səfehlər çoxaldıqca Dəlilər azalır.
	*-Niyə gəldin, niyə gedirsən?
	*Təbiətin Şah əsəri – Bəşər!
	*Koroğlunun Dəliləri – Vurğunları!
	*Ruhani Zadəganlıq: Maddi yoxsulluqdan başlayır.
	*Bir İnsan Yetirmək Bir Quruluşu Devirməkdən çətindir.
	*İnsan dəyişməsə – Dünya dəyişməz!
	*Bəşəri fəlakət: Özünə yaxınlaşmamış – Özündən uzaqlaşdı!
	*Nikbinlik: “Həyat  Azdır!” – İdeyası.
	*Həyat çayında çimən çirklənməyə bilməz!
	*“Yetkinlik”: Yalan danışmaqdan çəkinmir.
	*Yalanla yallananlar.
	*Bugünkülərə bənzəmirəm – bundan da böyük bəxtiyarlıq varmı?!
	*Adam da ola bilmirlər, məxluqlar!
	*Məziyyət: Maksimal Ləyaqət – minimal imtiyaz.
	*Demokratiya oyunu: Hamı hakimlik eləyəndə hamı məzlum olur.
	*Dünya baş-ayaq olanda ayaq baş olur, baş ayaq.
	*Həyatın üzünü Amal ağardır...
	*Makarenko: – Pedaqogika Lısenkosu.
	Qürub Ayı, 8-il
	*Hay-həşirdə Səsmi eşidəcəksən?
	*Çevrilmələr:  İnamsız – İnama İnanmır!
	İdraksız – İdraka İnanmır!
	İnamsızın İnamı – İnamsızlıq!
	*İctimai Mülkiyyət: İqtisadiyyat və əhali.
	Bədəndə aşkar edilməli bir şey yoxdur.
	Bədəndə pünhan saxlamalı şey çoxdur.
	*Həyatın tərbiyəsizləşdirdiyi...
	*Uyğunluq: Qananlar – Yananlar.
	*Şərə bulaşmamış Xeyiri bəyənmir...
	Poeziya bu naşılığı əbədiləşdirir.
	*Təbiətdə İnsan öz Ruhunu oxuyur.
	*Pasport – kölə damğası.
	*Kollektivçilik Antixəlqiliyi.
	*Fərdiyyətçilik Antifərdiliyi.
	*Yaralarım – Yaraqlarım.
	*Dəlilər azaldıqca səfehlər çoxalır.
	*Adam Adama rast gəlir, ancaq İnsan İnsana çox az rast gəlir.
	*Çətinliklərdən çətinlik çəkmirəm.
	*Hamı ac qalanda belə, Yaltağın Yalı var.
	*Yaxşının qazancı – yaxşılıq!
	*Ömür quş kimi uçmur, ağac kimi bitir.
	Cəmiyyət – Antiromantikdir.
	*Ölüm naşıdır. O heç kəsi fərqləndirmir.
	*Kölə olduğu dərəcədə məğrur...
	*“Torpağın duzu” elan olundu və torpağın duzu yoxa çıxdı.
	*Yeni çağırış: Gəl bir-birimizi sülh yoluyla yox edək!
	*“Yenilik”: Yalan xamırından həqiqət çörəyi bişirmək!
	*“Yeni xalqçılıq”: Həm xalqımı sevirəm, həm də onun əsarətini.
	*Ruhani karlıq: Sükutun səsini eşitmirlər.
	*Rəmzi cismaniyyət: Yekə qarın, balaca baş.
	*Yeni “böyüklər”:
	* Bugünləşdirilənlər:
	Ülviliyi bəsitləşdirirlər.
	*Alınan – verilən:
	Alınan:
	Verilən:
	*Özüylə tək qalanda darıxır – çünki darıxdırıcıdır.
	Ata Ayı, 8-il
	*İnsan – amil deyil – Amaldır!
	*“Yeni Siyasət”:
	*Mənəviyyat çatışmazlığından (defisitindən) danışırlar, nailiyyətçilər!
	*Naşılıq məktəbi:
	Zərdüştdən nə öyrətdilər?
	Naşılığa yüksəltdilər!
	*Sərbəst dişilər, sərbəst erkəklər.
	*Beynəlmiləlçi Xalq – Xalqsızlıq.
	*Yaşamağa tələsən əslində yaşamamağa tələsir.
	*Fiziki tərbiyəsizlik: Bədəni ruh üçün hazırlamırlar, bədən üçün hazırlayırlar.
	*Zəka Mahiyyətə varır, Ruh Mahiyyətə çatır.
	*Xudbin – Özümsüz!
	*Məhv olmağı – Olmaq sayırlar.
	*Nankorluq töhmətiylə əsarətə salmaq!
	*Zülmətdə bağlanan Düyünü İşıqda açmaq!
	*Yaxına yüksəkdən baxmaq!
	*Nizamiyə heykəl qoymadılar – Boyunduruğa heykəl qoydular!
	“Sosialist vətənpərvərliyi” – Boyunduruğa “məhəbbət!”
	*Cismanidə Ülvi nə varsa – Ruhanidir!
	*Şər – naşıdır. Ona görə özünü güclü sayır.
	Xeyir – müdrikdir. Ona görə özünü güclü sayır.
	*Ruhani Səbəb: Əzaba hazır olmur – infarkt olur!
	*Böyük dövlətin sənin kiçikliyini qoruyur.
	* “Sovet xalqı” nə deyən şeydir görəsən: parlament xalqı?
	*Həyat düşmənçiliyi: Düşmən əyməsə də, həyat əyəcək!
	*“İrəlilədikcə” gerilədik!
	*Ehtiyat – qorxağın yarağıdır!
	*Baş saxlamaq – ayağa salınmaq!
	*İctimai Mülkiyyət – Xalq mülkiyyətsizliyi.
	*Zorla Xeyirləşmək olmaz, Şərləşmək olar.
	*Şərin qanadlarında Xeyirə uçurlar...
	*İnamsızlığa qarşı Şübhəliyəm!
	*Həyatdan nə götürdüm? – Amal!
	*Müasir portret: Dizin-dizin sürünüb, diliylə həyat şirnisini yalayan!
	*Doğma Həyat olmur, Doğma Amal olur.
	*Şərlə Döyüş Üslubu:
	Ağılasığmazlıq, “Özünəziyanlıq”, Gözlənilməzlik!
	*Bakı – çilçıraqlı Təbriz!
	*Səciyyə: Təhlükəyə qədər qəhrəmanlıq!
	*Həşirli zamanlarda Şər qanad açır.
	*Şərin inkar etdiyi nə varsa – Xeyirdir!
	*Şərin əzizlədiyi nə varsa – Şərdir!
	*Cəmiyyət üçün ölməsən – Ruhaniyyat üçün dirilməzsən!
	*İnqilabi müstəbidlik.
	*Sosialist faşizmi, sosialist konservatizmi, sosialist liberalizmi.
	*Öləni öldürmək – yaşayanı fəlakətə salmaq.
	*İnqilabi mürtəcelik.
	*Dövlət İmperializmi, Dövlət Mülkədarlığı.
	*İbtidai icma quruluşuna “irəliləmək”.
	Yağış Ayı, 8-il
	*Nikbinlik:   İnam adlı Dağa söykənmişəm!
	*Ölüm bədənimi öldürəcək, ruhuma dəyməyəcək!
	*İnam: Bacarmadığımı da bacarıram!
	*Tarixi hadisə: Quraşdırılmış cəmiyyət!
	*Siyasi məharət:    Lap “həqiqətləşərəm” də, təki aldadım!
	*Qabaqcıl mamaçılıq:
	Yalandan Həqiqət doğuzdurmaq!
	Sərt Ayı
	*Zamançı devizi:
	Balamı yaşatmaq üçün Xalqımı öldürürəm!
	*Dəyişkənlik – dəyişməzlik:
	Adam dəyişib İnsan olur – İnsan dəyişmir!
	*Çeşidlər:   Külək kimi əsmək!
	*Mənsur Həllaclığımız:
	Amalı sevdim – Amal oldum!
	*Ən qatı Yalan: Qorxu Yalanı.
	Qar Ayı
	*Hal: Qorxuzduqları dərəcədə qorxurlar.
	*Təzə Herakllar:
	*Üz qaralığı: Üzündə yaraşıq var, ancaq işıq yoxdur.
	*Yüksəkdən baxmaq: Amal – həyatın güzgüsü.
	*İctimai hadisə: Ölü dirilik.
	*İnsan Dünyası: İnsan Dünyaya sığmır, ancaq Vətənə sığır.
	*Ömrün qədəri: Amal qədər ömrüm var.
	*İnsanlıq: Allahla yarışmaq gərək!
	*Haqq: İsanın haqqı çarmıx idi ki, çarmıx müqəddəsləşsin.
	*İntibah: Dənizdə damla olmaq yox, Damlada dəniz olmaq!
	Köçəri  Ayı
	*Vəziyyət: Müasir ziyalı xalqın tör-töküntüsüdür.
	*Siyasi mərhələlər: Tülkülük, Canavarlıq, Donuzluq, Dovşanlıq.
	*Oxşamazlıq – oxşarlıq:
	*Mahiyyət:  Vətən Yer deyil – Göydür!
	*Tarixi aqibət: Ruhani əcnəbilik.
	*Çilçıraqlı şəhər: Elə bil təbiətin üzünə boya çəkiblər.
	*Əlçatmazlıq:  Şərdən o qədər uzaq ol ki, Şər sənə çata bilməsin!
	*Tarixi həqiqət: Gətirilən Səadət əslində itirilən Səadət olur.
	*Kölgəlik: Elmi Bilik – Mahiyyətin kölgəsi.
	*Fəlakət: Yurdsuzluq – Dünyasızlıq.
	*Tarixi hadisə: Cəmiyyətin cəmdəyinə mənəvi qotur düşüb.
	*Texnika Allahı: Həyatı Süniləşdirən Maddi Qüdrət.
	*Fərq: Həyat təzələnir. Amal təzə qalır.
	*İnsanlaşma əlaməti: Mütləq Qayğı böyüyür, Nisbi Qayğı kiçilir.
	*Vəziyyət: Elm – Həyatın düşməni.
	*Təzəlik: Elmi idraksızlıq.
	*Alimlik: Elmi xurafatçılıq.
	*Müasir fəlsəfəçilər: Dövlət mollaları.
	Təsərrüfat hesabı: Sahibinə nökərçilik.
	Özünümaliyyə: Müstəqil asılılıq.
	Demokratikləşmə: Azad əsarət.
	Aşkarlıq: Daxili pünhanlıq.
	Təzə seçki: Birlərdən birini seçmək.
	Tənqid: Hadisəni Mahiyyətdən ayırmaq.
	Xalq özünüidarəsi: Xalq özünüaldatmağı.
	Xalq nəzarəti: Xalqa nəzarət.
	Birləşmələr: Birlikdə boyunduruqlaşmalar.
	Təzə inqilab: Süniləşmə sıçrayışı.
	*Hal: Təhlükəsizlik – İqtidarsızlıq.
	*Fəlakətli məntiq:
	*Təyin: Elm – Maddiyyatçı Din.
	*Təzə mövhumat: Elmi fatalizm.
	*Buxovlar: Elmi qanunlar, Dini Ehkamlar.
	*İqtisadi Qanunlar: İqtisadi alın yazıları.
	*İctimai Qanunlar: İctimai alın yazıları.
	*Həqiqət: Nə din, nə elm – İnam.
	*İdrak azadlığı: İnam Mütləqiliyi, Müstəqilliyi.
	*Uzaqlıq: Özündən uzaq düşüb – xəbəri yoxdur!
	*Müasir başçı: Baş Zorlu.
	*Dərs: Başa düşməyən – ayağa düşür.
	*İctimai hadisə: Dünyanı zülmətə qərq edən işıq.
	*Ruhani Qələbə: Məğlubiyyətdən güc almaq!
	Günəş ayı, 9-il
	*İctimai dövlət antixəlqiliyi:
	*“Bütöv həqiqət”: Şərdən başqa Xeyir yoxdur!
	*Təzə təfəkkür: Şərləşin ki, ölməyəsiniz!
	*İnsan amili: Dişləməyən işləməz!
	*İctimai dəyişiklik: Könüllü Zor.
	*Ədalətli seçki: 5 Şərlidən birini seçmək xeyiri.
	*Təzə Allahlar: Təşkilat Allahı, Ehkam Allahı, Cəmiyyət Allahı.
	* “Qabaqcıl” milli siyasət:
	*Nüvə silahı: Zor baxışı.
	*Beynəlmiləlçilik: Ən qatı millətçilik.
	*Fəhlə diktaturası: Zor kələyi.
	*Həyata uyğunlaşmaq: Şərə bulaşmaq.
	*Zamanla təmas: Dərinliyə getdikcə dayazlığa düşürsən.
	*Ruhani hadisə: Faciə İşığı.
	*Vüqar: Təhlükə Ucalığında yaşamaq!
	*Fərq: Həyat Yerdən qalxır, Amal Göydən düşür.
	*Səy: Dünyanı səyləşdirirlər.
	*Vəziyyət: Şər Xeyir axtarır ki, arabasına qoşsun.
	*Yeni hadisə: Nikbin fatalizm.
	*Çevrilmə: Dəbləşən – köbərir.
	* Fərq: Həyat – yırtıcının tərəfindədir, Amal – yaradıcının.
	*Beynəlxalq əlaqələr:
	Bir-biriylə bağlandıqca bir-birinə yadlaşan ölkələr.
	Beynəlxalq təsərrüfat Yadlığı – Yağılığa aparan.
	*Ləyaqət: Özümü sevdiyim üçün xudbin olmadım.
	*Əkslər: Maddi Maraq – Mənəvi İtki.
	*Həqiqətsizlik: Realizm Antihəqiqəti.
	*Yeni sosializm: Sosialist kapitalizmi.
	*Fərq: İnsan – İnsana qovuşur, adam – adamla toqquşur.
	*Əlaqələr: Zəka – Ruhun kölgəsi, Ağıl – Zəkanın kölgəsi.
	*Təyin: Biclik – ağıl əxlaqsızlığı.
	*Fərq: Kütləvi nə varsa – zahiridir, xəlqi nə varsa – daxilidir.
	*Xassə: İstehza – gizli həsəd.
	*Hədə: Gizli qorxu.
	*Sülh uğrunda mübarizə: Zülm uğrunda mübarizə.
	*Ümumiçilər əxlaqı: Şəxsiyyətsizləşmə!
	*Ehkam nikbinliyi: “Bəşəriyyət mütləq antibəşərləşəcək!”
	*Vəziyyət: Xalq nə qədər cəsur olsa da, Qəhrəmanlar tək-təkdir!
	*Ən qabaqcıl nəzəriyyə: “İqtisadiyyat başdır, İnsan – ayaq!”
	*Cənnət: Cəhənnəmin başqa adı.
	*Təhlükə: Təbiətlə döyüşdə bəşər məğlub olur.
	*Tarixi hadisə: Antişər biçimində şər.
	*Təzə barbarlıq: İctimailəşmə.
	*Yeni era: Sürüləşməyə Sürülmək.
	*Nəticə: Xalqı zülmdən iflas elədilər.
	*İctimaiyyatçı demokratiya: Görünməmiş Zor imkanı.
	*Çarizm: İbtidai Sosializm.
	*Şuralaşma: Şüarlaşma.
	*Parlaq aqibət: “İşıqlı gələcək” Zülməti.
	*Tarixi hadisə: Sosializm imkansızlığı.
	*Hadisələr:  Dünyalaşdıqca dünyasını itirən “böyük xalq”.
	Dünyada itən “balaca xalq”.
	*Müstəqil əsarət: Guya respublika.
	Qardaşlıq: Yadlaşlıq.
	*Milli siyasət: Millətsizlik “ləyaqəti”.
	*“Burjua” demokratiyası: Demokratiya.
	Sosialist demokratiyası: Antidemokratiya.
	*“Mədəni çiçəklənmə”: Mədəni özgələşmə.
	*Geri qalmış ölkələr: Özündən ayrılmış ölkələrə çevrildilər.
	Stalin müstəbidliyindən danışırlar,
	Xruşşov volyuntarizmindən danışırlar,
	Brejnev doqmatizmindən danışırlar,
	Qorbaçov revizionizmindən danışacaqlar.
	Antiinsani “inkişaf”. Möhtəşəm antiinsanilik.
	Sosializm + Qərb = təzə reformaçılığa.
	*Hal: İnsanı sevdiyim dərəcədə adamı sevmirəm.
	*Fərq: Adamın Dostu olur, İnsanın Amalı.
	*Vəziyyət: Təbiətin – öz Əşrəfi İnsandan qeyri yağısı yoxdur.
	*Təzəlik: Zülmət yayan ziyalı.
	*“Demokratiya”: Ağlına gələni danışmır, ağzına gələni danışır.
	*Marksist  Fəlsəfəsi: Fəlsəfəyə qarşı inqilab.
	*Qanunauyğunluq: Əsarətə düşən xalq tüfeyliləşir.
	*Vahid bəla: Milli məhdudluq – bəşərdən təcrid olunmaq.
	*Beynəlmiləl hüdudsuzluq: Özündən təcrid olunmaq.
	*Bəşəri tələb: Milli Müstəqillik Müqəddəsliyi.
	*Dəyişiklik: Sadistlər mazoxistləşirlər.
	*“Ümumbəşərilik”: Ümumşərlik.
	*“Təzə siyasi təfəkkür”: Davasız Şərləşmək.
	*İki Şər: Ölümdən böyük Şər yoxdur, Şərdən böyük ölüm yoxdur...
	*“Təzə sosializm: Sosialist kapitalizmi.
	*Nüvə silahı: Şər Dəhşətinə qarşı duran Dəhşət.
	*Hadisələr: Doğma qeyri-adilik, yad adilik.
	*Qüdrət: Fələk nə çağırırsa-çağırsın, sən öz çağırdığını çağır.
	*İnam: İnsanlaşan Adam, Göyləşən Yer, Amallaşan Həyat.
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	*Müdriklik uşaqlığı: Müdrik dünyaya uşaq kimi inanır.
	*Təyin: Dil – fikrin tərcüməsi.
	Şərə xeyir verirlər.
	*Müasir dünya:
	Zahirdəki: Sosializmlə Kapitalizmin döyüşü.
	Daxildəki: Maddiyyatçılıqla ruhaniyyatçılığın döyüşü.
	*Milli azadlıq inqilabları: Şəraltı hərəkatlar.
	*Kuba hadisəsi: Sosialistləşən fədailik.
	*İran inqilabı: İran Məhşəri.
	*Elmi Ehkam: Məntiq hipnozu.
	*Bugünkü Əfqanıstan: Sabahkı Azərbaycan, Qazaxıstan.
	*Kommunizm: Sürü cənnəti.
	*Kommunist: Sürü cənnətçisi.
	*Kommunistləşən bəşər: Naxır.
	*Sovet xalqı: Dövlət sürüsü.
	*Müttəfiq respublika: Faciəvi məzhəkə.
	*İctimai inqilab: Zülmdən zülmlə zülmə sıçramaq.
	*Ruhani İntibah: Özünə sahib olmaq.
	*Milli “dirçəliş”: Köhnə ətalətdən təzə əsarətə sıçrayış.
	*Sosialist iqtisadiyyatı: Dövlət kapitalizmi.
	*Kollektiv təsərrüfat: Dövlət təhkimçiliyi.
	*İmperializm: İkibaşlı əjdaha.
	*Müasir Amerika: Demokratik kapitalizm.
	Demokratiya həmdəmliyi, Kapitalizm yadlığı.
	*Müasir Azərbaycan: Öz evində kirayəçi.
	*Sabahkı Azərbaycan: Müqəddəs Atayurd.
	*Sabah zəruriliyi: Elə söz deyilməyib ki, mütləq olsun!
	*Hal: Qoyunlaşdıqca meymunlaşırıq.
	*Yubileylər: Dahiləri şərləşdirmək istəyirlər.
	*“Demokratik” sosializm: Azad zor.
	*Azmaq: İdrak sosializm ideyasında azdı.
	*Xayder: Nüvə Ölümünü dərk eləyir, Şər Ölümünü dərk eləmir.
	*Ruhani cəmiyyətin başçısı:
	*Ruhani cəmiyyətin əsas qrupları:
	*Fəlakətli aqibət: Sosializm Əfqanıstanı – Özündən ayrılan.
	İslam Əfqanıstanı – Cəhalətə tapınan.
	*Təbliğat: Gerçəklik haqqında əfsanə.
	*Gəda məntiqi: “Ağa deyir sür dərəyə – sür dərəyə!”
	*Rəmzlər: Ruh – Qılınc, İdrak – Qalxan, Bədən – At.
	*Təyinlər:    İnam – Ruh.
	*Ləyaqətsiz məntiq: “Ayağını yorğanına görə uzat!”
	Ləyaqətli məntiq: “Yorğanını ayağına görə sırı!”
	*Komsomol: Söndürülən Od.
	*Sosialist inqilabı: Çar monarxiyasından – Dövlət monarxiyasına.
	*Xeyirə qarşı Şər: Zor Həsəddən yapışır, Həsəd Zordan.
	*Dərs: Xəstəlik – Sağlamlıq dərsi.
	*Fərq: Həyat dayanmır, Amal tükənmir.
	*Təyinlər: Həyat Zoru, Amal Haqqı.
	*Müdriklik: Qeyri-adilik adiliyi.
	*Təyin: Təqlidçilik – Təhrifçilik.
	*Məqsəd: Qədimlərə çatmaq azdır, qədimləri ötmək gərək!
	*Hadisə: Sosializm – Avropa müstəbidliyi.
	*Nəticə: Sosializmin sonsuz imkansızlığını dərk edəcəklər.
	*“Xilaskarlar”:  Sosializmi sosializmdən xilas edəcəklər!
	*Leninizm yönü: Hakimiyyətçilik.
	*Sovet gəncliyi: Amalsız.
	*Sovet xalqı: Şərin Qulu.
	*Kommunist: İdeal maddiyyatçı.
	*Sosialist Azərbaycanı: Yad Atayurd.
	*Sovet Dövləti: Quldar.
	*Sovet iqtisadiyyatı – Şər aləti.
	*Kommunist partiyası – Mütəşəkkil köləlik.
	*Xassələr: Antikommunizm ləyaqəti, antisosializm həqiqəti.
	*Qırmızı bayraq: Qan rəngli Zülmət.
	*Şər çağırışı: “Bütün dünya proletarları, Şərləşin!”
	*Təzə sosializm:  Şərdən Xeyir gözlə!
	*Sosialist beynəlmiləlçiliyi: Zor antixəlqiliyi.
	*Məharət: Azadlıq havasında Zülm rəqsi.
	*Qardaş köməyi: Yağı zərəri.
	*Hadisə: Xilaskar əsarəti.
	*Ümid:  Yalana İnam yaradacaqlar!
	*Müdriklik – naşılıq: Ədalətdən böyük Müdriklik yoxdur!
	*Qənim: Sosializmin Qənimi – humanizm!
	*Siyasi portret: Rusiya – Baş, müttəfiqlər – Ayaq.
	*Mərkəzi komitə: Təzə saray.
	İlk Təşkilat, Raykom, Şəhərkom – Təzə Qul nəzarətçiləri.
	*Təyin: Sovet “fəlsəfəçiləri” – Marksizm mollaları.
	*İnqilabi dəyişiklik: Çar Rusiyası əvəzinə – Sovet Rusiyası.
	*Ölüm – Cəmiyyət: Ölüm də Cəmiyyət kimi ömrü təhqir edir.
	*Təzə köhnələr: Köhnə bəylərin tökdüklərini təzə bəylər yığdılar.
	*İnqilabi nailiyyət: Ətalətə qarşı Əsarət.
	*Azərbaycan başçıları: Azərbaycanın başından keçənlər.
	*Hadisə: Qoltuqda bitənlər.
	*Gədalıq: Dünənki fəlakəti şişirtmək lovğalığı.
	*Tərəqqi miqyası: “Yerdəydim – Göyə çıxmışam!”
	*Vəziyyət: Səfeh cavanlar, Qorxaq yaşlılar, Ölü qocalar Birliyi.
	*Şərin Avropa siyasəti: Təqlid etmək, parçalamaq, Şərləşdirmək.
	Yenidən qurulma: Köklü qırılma.
	*Sosializm əsarəti:
	*Köhnə bolşevik: Şər töküntüsü.
	*Azad qadın: Qadınlıqdan azad olan.
	*Vəziyyət: Rus itlərindən Azərbaycan çobanları seçirlər.
	*Ləyaqət: Şəhvətdən iyrənməyən kişini – kişi saymamaq.
	*Qaynar həyat: Quş kimi, qarışqa kimi, arı kimi daimi hərəkətdə...
	*Sosialist reformaları: Ümumiçi şalvarında xüsusiçi yamağı.
	*Kirayəçilik: Bütün sovet xalqı Sosialist Dövlətinin kirayəçisidir.
	*Təzə sosialist müəssisəsi: Müstəqil nökərçilik.
	*Təzə birləşmələr: Nökər azadlığı.
	*“Fərdi istehsalat”: Nökər payı.
	*Dialektika: Ölülük.
	*Metafizika: Dirilik.
	*“Yeni seçki”: Təzələşən təyinetmə.
	*Aşkarlıq: Təzə gizlənmək üsulu.
	*Özünütənqid: Şəri təsdiq.
	*Sovet vətəndaşı: Haqqı nahaqq sayılan.
	*Vəziyyət:
	Xalq sosializm ölümündən qurtarsa, ona ölüm yoxdur!
	*Xassələr: Kapitalizm xəstəliyi, sosializm ölümü!
	*Təzə hadisə: Dinamik durğunluq.
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	*Bacarıq həddi: İnqilab Javerliyi bacarır, Jan Valjanlığı bacarmır.
	*İctimai hadisə: Qorxudan yoğrulanlar.
	*Vəziyyət: Sosializm yükünü çəkə də bilmirlər, tökə də...
	*Təyin: Həyat – Amalın kölgəsi.
	*Müdafiə üsulu: Özlərini döyürlər ki, döyülməsinlər.
	*Fərq: Zor – Adamı qorxudur, İnsandan qorxur.
	*İctimai hadisə: Şər saçan lampalar.
	*Ən zərərli stereotip: Marksizm.
	*Marksizm beynəlmiləlçiliyi: “Fəhlənin Vətəni yoxdur!” – Şəri.
	*Marksizm humanizmi: “Zor – tarixin mamaçasıdır!” – Şəri.
	*Nəticə: “Yoldaş” sözündəki yadlıqdan üşüyürsən!
	*Hüquq: Heyvan olmağa icazə verilir, İnsan olmağa icazə verilmir.
	*Ölməzlik: Ruh – işıqdır, işığı torpağa basdırmaq olmaz.
	*Amal: Külək yox, Tufan yox – İşıq!
	*Birlər:  Bir Amal şairimiz var – Nəsimi!
	*İctimai hadisə: Kommunizm İdealsızlığı.
	*Kommunist prinsipi: Hər şey olmaq üçün heç şey olmalı!
	*İctimai hadisə: Kütləvi Antixəlqilik.
	*Məkrli siyasət: Ölüləri dirildirlər ki, diriləri öldürsünlər.
	*Şəxsiyyət – Xalq: Tarixi – Şəxsiyyət yaradır, Xalq yaşadır.
	*Ölçü: Özünə sahib olmaqdan böyük Azadlıq yoxdur.
	*Antidialektika: Kəmiyyət artdıqca keyfiyyət azalır.
	*Həqiqət: Cənnətdən dəhşətli cəhənnəm yoxdur əslində.
	*İttiham: “Şərə Şər atır!”
	*Uydurulan: Adam uydurulmadan sevilmir.
	*Hadisə: Gerçəklik Yalanı.
	*Vəziyyət: Xalqı ölə-ölə öldürürlər.
	*Hadisələr: Gədalığın ən əsas cəhəti – kübarlığa meyldir.
	*Pislik o qədər artıb ki, yaxşılıq sayılır.
	*Vəziyyət: Cəmiyyət ağır zindan olub düşüb insanın çiyninə.
	*Sürətli inkişaf: Təndirə düşməyə tələsirlər.
	*8 Mart bayramı: Qadın Qadınlığından azad oldu.
	*İrsiyyət: Türk musiqisi ağlayırlar analarımız.
	*Yetkinlik: Adamlardan İnsanlıq ummamaq. Amalı sevmək...
	*Nisbət: Tülkünün rəhmdilliyindən canavarın qatilliyi yaxşıdır.
	*Hadisə: Marksizm Antifəlsəfəsi.
	*Faydalı həqiqətsevərlik: Deyir ki, deməsinlər...
	*Tale: Adam acizliyinin ikinci adı.
	*Fərq: Adam sürüsü olur, İnsan sürüsü olmur.
	*Vəziyyət: Böyüklüyümüz kiçik görünür, kiçikliyimiz böyük.
	*“Azərbaycan  Antiazərbaycan üçündür!”
	*Yaşamayan: “Yaşasın cəmiyyət!” deyən ədəbiyyat yaşamır.
	*Yol: Yalan Quyusundan – Həqiqət Yoxuşuna – İnam Dağına.
	*Ruhani ölçü: Geniş dünya, böyük Vətən.
	*İnsan olmayan: Adam günahkar olmasaydı, İnsan olardı.
	*Ümumi Tənhalıq: Ümumilik artdıqca – tənhalıq da artır.
	*Ənənə –  Ruhani Yurd; Ənənəsizlik – Yurdsuzluq.
	*Bədənə bənzəyənlər: Bədən qədər dönükdürlər bugünkülər.
	*Oxşarlıq: Misir qulları Ehramlar yaratdılar, Sovet qulları – Sənaye.
	*Həyatçılıq – Materializm, Amalçılıq – İdealizm.
	*İşıqlı gələcək: İdeal Zülmət.
	*“İdeal” miqyası: İşləmək – dişləmək.
	*Hal: Xalqın ürəyi sayılan ziyalılar vasitəsilə xalqın ürəyini yeyirlər.
	*Hadisə: Yekdil lallıq.
	*Vəziyyət: Şərin də belini qırırlar, xalqın da.
	*Gerçəklik: İctimai mülkiyyət əsarəti.
	*Hal: İnamsızlıqdan böyük qorxaqlıq yoxdur.
	*Həyat qazancı: Müdriklik.
	*Xassələr: Fil yerişi, dovşan yürüşü.
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	*Təyin: Bədəni doyduran, ruhu ac qoyan Dünya.
	*Hadisə: Sosializm xəstəliyinə tutulmuş cəmiyyət.
	*Çeşidlər: Təhlükədən əsənlər. Təhlükəni əsdirənlər.
	*Solçuluq: Kommunizm güzgüsü.
	*Çeşidlər: Dövlət, Millət, Demokratiya antikommunizmi.
	*Mahiyyət: Kommunizm Antisivilizasiyası.
	*Homeynizm: İslam marksizmi.
	*Hadisə: Fəhlə partiyası – fəhlə ağası.
	*Rüşvət: Şər nökərçiliyinin maddi dəyəri.
	*Hadisə: Şər antimillətçiliyi.
	*Tarixi tərəqqi: Milli Zülmdən – Milli Ölümə.
	*Sovet Azərbaycanı: Qoltuq Azərbaycanı.
	*İttifaq miqyası: Nifaq miqyası.
	*Sovetləşmə: Qoltuqlaşma.
	*Hadisə: İkidilli Xalq.
	*Sosializm beynəlmiləlçiliyi: Zor Antimilliliyi.
	*Zor çeşidləri: Təqib Zoru, Təzyiq Zoru, Təbliğat Zoru, Təşkilat Zoru.
	*İqtisadi reforma: Sosializmi kapitalizm üsuluyla “xilas etmək!”
	*Qeyri-müstəqilliyin “müstəqillik” biçimi.
	*Məhrumiyyətin Sahiblik biçimi.
	*Maddi Mənafe Zoru.
	*Nicat: Şər tilsimindən çıxmaq, Şər tilsimini qırmaq.
	*Sinfi şüur: Antimilli şüur.
	*Təzə xətt: Söykəndikcə sökmək.
	*Həqiqi yalan: Siyasətçi həqiqət əslində Həqiqi Yalandır.
	*“İşıqlı gələcək”: Kommunizm apokalipsisi.
	*Əsrin xəstəliklərindən birincisi: Kommunizm nevrozu.
	*Marksist Əxlaq: Əxlaqsızlıq.
	*Marksist İdrak: İdraksızlıq.
	*Marksist İnamı: İnamsızlıq.
	*Yeni İnsan: Antiinsan.
	*Sosialist kollektivçiliyi: Sosialist nökərçiliyi.
	*Marksist üslub: Ədəbi terrorçuluq.
	*Sosializmin “nailiyyətləri”:
	*Sosializm: Demokratiyaya qədər yaşayacaq quruluş.
	*Leninizm: Marksizm təcrübəsi.
	*Nicat: Marksizmdən xilas olmaq.
	*Həqiqət  fərqi:   Nə dialektika, nə metafizika – Həqiqət!
	İnsan daim dəyişir, ancaq yoxa çıxmır, çünki Mahiyyətcə sabitdir.
	Dəyişkənlik  – Sabitliyi dəyişmir.
	*Yoxluq:  Sabit olmayan dəyişiləndə yoxa çıxır.
	Bütöv olmayan mürəkkəbləşəndə yoxa çıxır.
	Müstəqil olmayan birləşəndə yoxa çıxır.
	*Həyat –  Özünüifadə; Amal – Özünütəsdiq.
	*Dialektika:  Elmi Mistika.
	*Ruhani İflas: Cəmiyyətləşən Şəxsiyyət.
	*İctimai Tələb: “Ağanın nökəri ol ki, nökərin ağası olasan!”
	*Milli siyasət: Antimilli niyyət.
	*Sovet ədəbiyyatı: Xalqın dilsizliyi.
	*Tarixi Təcrübə: Elmi cəmiyyət fəlakəti.
	*Həyatın dəyəri: Amal.
	*Təhlükəsizlik: Pişiklər olmayanda siçanların qorxaqlığı bilinmir.
	*Sosialist İqtisadiyyatı: İqtisadi Zor.
	*Sosialist Demokratiyası: “Demokratik” Zor.
	*Sosialist Humanizmi: “Humanist” Zor.
	*Sosialist Kollektivçiliyi: Kollektiv Zor.
	*Mərkəzi Komitə: Partiya Sarayı.
	*Sovet Pedaqogikası: Tərbiyəsizlik təlimi.
	*Sovet Fəlsəfəsi: İdraksızlıq təlimi.
	*Sovet Cəmiyyəti: İctimai Zor.
	*Sovet Hüququ: Qanunlaşan mərdimazarlıq.
	*Sovet Seçkisi: Zoru Seçmək.
	*Sovet Xalqı: Özündən ayrılan.
	*Partiyalıq Prinsipi: İdraki taygözlük.
	*Sovet Mədəniyyəti: “Mədəni”  Zor.
	*Şərəfli “İfşalar”: Antimarksist – Antişər; Antisovet – Antişər.
	*Hadisə: Qara siyahıya düşmək Üzüağlığı.
	*Sovetçilik – Şərçilik:
	*Monolit Birlik –  Ölü dirilik.
	*Sovet Xalqı – Elsizlik.
	*Sovet Ölkəsi – Yurdsuzluq.
	*Hadisə – Sovet Əməlində Qurmaq ən çox Qırmaq deməkdir.
	*Sosializm humanizmi: Qatillik tələbi.
	*Marksizmin mahiyyəti: “Zor tarixin mamaçasıdır” – iddiası.
	*Sosializmin üzə çıxardığı potensiyalar:
	*Güllələnən milli kübarlar: Mərkəz Ağalarının oğru itləri.
	*Yazıçılar İttifaqı: Şöhrət Nifaqı.
	*Məhkumluq – məhrumluq:
	*Fərq: Xalq – Ruhla birləşən, Rəiyyət – Zorla birləşən.
	*Əmək qəhrəmanı: Fəxri Nökər.
	*Sovet deputatı: Mütiliyə seçilən, Mütiliklə seçilən.
	*Sovet vətəndaşı – Dövlət qulu.
	*Sosializm realizmi: Ehkam “gerçəkliyi”.
	*Xeyirli Ziyan: Özünə Ziyan vermədən Xalqa Xeyir vermək olmaz.
	*Əlaqə: Bulanıq Ədəbiyyat – Qaranlıq həyat.
	*Aşkarlıq: Ürəklər boşalsın ki, cəmiyyət partlamasın!
	*Tənqid: Zorluya söyək ki, Zora söyməyək.
	*Həqiqət:  Sosializm çoxluğu – demokratiya yoxluğu!
	*Hadisə: Dövlət Mülkiyyətinə “malik olmaq” məhrumiyyəti.
	*Sosialist radikalizmi: Cəsarətli kapitalistləşmə.
	*Antimarksizm: Həqiqət.
	*Mahiyyət: Sosialist ayağıyla kapitalist yerişi yerimək.
	*Yekun: Kommunizmə işləyən əməkçi indi gəlirə işləyəcək.
	Çalışırlar ki, olmayan olan görünsün.
	* Təzə Yön: Sosialist Mülkiyyətində Kapitalist Mülkiyyətçiliyi.
	*Antimarksist hal: Sosialist dərdinə kapitalist əlacı!
	*Sosialist Mülkədarlığı: Kollektiv podrat.
	*Həyətyanı  təsərrüfat: Sosialist zəkatı.
	*İctimai hal: Bayramları Yasa bənzəyir, Yasları Bayrama.
	*Sovet şairləri: Şəri şeirləşdirənlər...
	*Sosializm hadisəsi: Fərdi əmək nəziri.
	*Təzə sosialist siyasəti: “Demokratik” hökmranlıq.
	*Qüdrətsizlik: Zamana çağırılırlar, Zamanı çağırmırlar.
	*Hadisə: Sosialist yenidənqurması – kapitalist qələbəsi.
	Mülkiyyət kimindirsə, müəssisə də onundur.
	Od Ayı
	*Mülkiyyət – ləyaqət:
	Şəxsi Mülkiyyət – Şəxsin Ləyaqətini qoruyur.
	*Kommunist gedişat: Nəzəriyyə əsasında Dövlət aradan qaldırılanda – onu əvəz edən Bir təzə Sahib tapılacaq – Əməkçilər Birliyi Assosiasiyası adında.
	İctimai Mülkiyyət Sosialist  Antihumanizmi  yaradır.
	*Təzəlik: Kapitalizmin ətəyindən yapışan sosializm.
	*Qorunmaq səyi:
	*Sosialist Müstəbidliyi:
	Vəziyyət birinci yola üstünlük verir.
	*İran Yolu: Antiislam, Antimarksist, Antikapitalist Amal.
	*Yolumuz: Dünəndən gəlirik, Bugündən keçirik, Sabaha gedirik.
	*Ümumbəşərilik: Ümumbəşəri Sosialistləşmə – Şərləşmə.
	*Barışma Siyasəti: Barışma Əsarəti.
	*Siyasi Müstəqillik Tələbi: Siyasi asılılığın təzə yolu.
	*Qarşılıqlı etimad: Qarşıdurmanın təzə yolu.
	*Neytrallaşma: Sosialistləşmənin ilk mərhələsi.
	*Zordan əl çəkmək prinsipi: Təzə Zor yolu.
	*Aqibət: Kəndlinin kolxoz Məhşəri.
	İnsanlaşmadan başqa kənarda İnsani İdeal yoxdur əslində.
	* Materialist “İdeal”: Təzahürü Mahiyyətlə eyniləşdirmək naqisliyi.
	*Siyasi Dialoq: İkili Siyasət.
	*Ərəb “yolu”: Yolsuzluqdan çıxmaq.
	* Müasir Türkiyə: Qərbə sığınan – sığmayan!
	*İctimai hadisə: Ruhsuzluq əhvali-ruhiyyəsi.
	*Varidat: Həyata verdiyimdən başqa həyatdan heç nə almadım.
	*Xalq Aqibəti:  Özünə qalanan, Özgəyə yanan.
	*Siyasi gerçəklik: Aşkar bilinən nə varsa, əslində sirlidir.
	*Məqamlar:  Olan – Keçici. Olacaq – həmişəlik.
	*Mahiyyət: Beynəlmiləlçilikdə milli satqınlıq potensiyası yaşayır.
	Marksizm əslində ictimai, iqtisadi, sinfi Əsarəti doğruldur.
	*Marksist  İnsansızlığı:
	* Marksist nicatı:
	*İqtisadi Tale:
	İqtisadiyyat Allahı insanın taleyini onun alnına yazır burada.
	İqtisadi Qanuna əsasən, sosializm labüd şəkildə bərqərar olmalıdır!
	*Müəyyənlik Əsarəti:
	*Qalibiyyət – məğlubiyyət:
	*Fəaliyyət: Dünyanı sosializm çirkabı üçün təmizləyirlər.
	*Təzə Siyasət: Realizm adlanan Avantüra – Realistik Avantüra.
	*Hal: Külək olub əsə bilirlər, Toxum olub səpilə bilmirlər.
	*Hadisə: Sülh uğrunda döyüşdə Fatehlik təhlükəsi artır.
	*Hal: Mədəni xarabalığımızda Akademiya bayquşu ulayır.
	*Müasir Qonaqsevərlik: Şərin ayağı altında xalq başı kəsirlər.
	*Hal: Xalq Antixəlqi Fəaliyyət Yuxusundan ayılmayıb hələ.
	*Rəzalət: Yada sığınmaq – Xalqa sığınacaq bilinmək.
	*Dərd: Öz Ayağınla Özgə yerişi yerimək!
	*Yüyürək səy: Ən gərəkli Şər nökəri Yürüşündə hamını ötmək!
	*Gedişat: Bugündə Dünən öldü, Sabahda Bugün ölməlidir.
	*Hadisə: Marksizm bolluğundan yaranan idraki aclıq.
	*Sehrbazlar: İflasdan Xilas düzəldirlər.
	*Hadisə: Kütləvi Antixəlqilik.
	*Əməliyyat: Dəvənin belini “düzəldə-düzəldə” qırırlar.
	Millətdən danışırlar milləti yox eləyənlər...
	* Mərhələlər: İnqilabdan əvvəlki millət.
	İnqilabdan sonrakı beynəlmillət.
	*Aqibət: Özgələrə paylandıq, özgələrdən pay aldıq.
	*Hadisə: SSRİ adlanan möhtəşəm qəfəs.
	*Təzə Dil Siyasəti: Öz dilini öyrən ki, Özgələşməyin bilinməsin!
	*Təzad: Milli Şüur – Antimilli Şüursuzluq.
	*Qabaqcıl xadim: Xalq Ağası, Antixalq Nökəri.
	*Qabaqcıl “Xalqsevərlik”: “Xalqı sevən – Antixalqı da sevməlidir”.
	*İki ölüm:
	Sosialist Adamı iki dəfə ölür.
	*Təzə Üsul: Rəsmiyyəti Qeyri-Rəsmiyyət biçimində yeritmək.
	*Sosializm: Fövqəlbuxov.
	*Təhlükə: Hamılaşma təcavüzkar xudbinlik yaradır.
	*Hadisə: Geniş Dünyanı Adamın başına dar eləyən cəmiyyət.
	*Hal: İctimailəşmə kimsəsizliyi.
	*Dünya ictimaiyyəti: Dünyaya uzaqdan boylananlar.
	*Qabaqcıl “vətənpərvərlik”: Qoltuqda qalmaq ləyaqəti.
	*Qabaqcıl “milli qürur”: Qoltuğa sığınmaq qisməti.
	*Millətçilik: Qoltuqdan çıxmaq “cinayəti”.
	*Beynəlmiləlçilik: Könüllü qoltuqlanma.
	*Xalqlar Dostluğu: Qoltuqaltı əməkdaşlıq.
	*Qabaqcıl ölkələr: Zor kölgələri.
	*Qabaqcıl partiyalar: Zor əsgərləri.
	*Qabaqcıl cəmiyyət: Zor səlahiyyəti.
	*İctimai Mülkiyyət: Zor sərvəti.
	*Dinc yanaşı ölmək siyasəti:
	*Sosializm aparteidi: Beynəlmiləlçilik.
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	Din – Əsarəti Müqəddəsləşdirir.
	Bu səbəbdən də Din əslində Əsarət Azadlığıdır.
	Müqəddəslik – Hadisənin Mənaya Yetməsidir.
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	Təzələnməyən – ölür.
	Bəşər Dünəndən çıxmasa – Ölər.
	Təzələnməyə qədər – Dəyişmək – Təzəliyi Dəyişməmək.
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	Mütləq Dəyişkənlik Ehkamı İnamsızlıq İdeyasıdır.
	Dünyalığı köhnəlməyən Dünyaya İnanmaq gərək.
	Həyatlığı köhnəlməyən Həyata İnanmaq gərək.
	İnsanlığı köhnəlməyən İnsana İnanmaq gərək.
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	Fəlsəfədən Fəlsəfəsizlik Quraşdırdılar.
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	Allahı İdrak Yoluyla tanımaq – Cəfəngiyyatdır.
	Dünyanı Dünyalıq Tələbi Yaşadır.
	Dini Əfsanələr – Hökmdar Qanunlarıdır əslində.
	Müdriklik – Adamlığa yaradı – İnsaniliyə çatmadı.
	Müdriklik halı – əslində İnsanilikdir.
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	Bəşər İnsan Halına Ucalmalıdır ki, Halı Durulsun.
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